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Tecendo a Manhã 

Um galo sozinho não tece uma manhã: 

ele precisará sempre de outros galos. 

De um que apanhe esse grito que ele 

e o lance a outro; de um outro galo 

que apanhe o grito de um galo antes 

e o lance a outro; e de outros galos 

que com muitos outros galos se cruzem 

os fios de sol de seus gritos de galo, 

para que a manhã, desde uma teia tênue, 

se vá tecendo, entre todos os galos. 

E se encorpando em tela, entre todos, 

se erguendo tenda, onde entrem todos, 

se entretendendo para todos, no toldo 

(a manhã) que plana livre de armação. 

A manhã, toldo de um tecido tão aéreo 

que, tecido, se eleva por si: luz balão. 

  João Cabral de Melo Neto, 1994.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[...]Como contar o que se seguiu? Eu estava estonteada, e assim recebi o livro na mão. Acho 

que eu não disse nada. Peguei o livro. Não, não saí pulando como sempre. Saí andando bem 

devagar. Sei que segurava o livro grosso com as duas mãos, comprimindo-o contra o peito. 

Quanto tempo levei até chegar em casa, também pouco importa. Meu peito estava quente, 

meu coração pensativo. 

Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para depois ter o susto de o 

ter. Horas depois abri-o, li algumas linhas maravilhosas, fechei-o de novo, fui passear pela 

casa, adiei ainda mais indo comer pão com manteiga, fingi que não sabia onde guardara o 

livro, achava-o, abria-o por alguns instantes. Criava as mais falsas dificuldades para aquela 

coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser clandestina para mim. 

Pareceu que eu já pressentia. como demorei! Eu vivia no ar... Havia orgulho e pudor em 

mim. Eu era uma rainha delicada. 

Às vezes sentava-me na rede, balançando-me com o livro aberto no colo, sem tocá-lo, em 

êxtase puríssimo. 

Não era mais uma menina com um livro: era uma mulher com o seu amante. 

Trecho de Felicidade Clandestina, Clarice Lispector, 1998. 

  



 
 

RESUMO 

 

A pesquisa ―Os desafios da leitura literária no ensino médio: (re) descobrindo caminhos‖ 

buscou investigar as principais causas que levaram os alunos do segundo ano do curso 

Técnico em Agropecuária do IFRO – campus Colorado do Oeste/RO a apresentarem rejeição 

pela leitura literária, com vistas a intervir com práticas pedagógicas que contribuam para a 

formação do leitor literário. Para o desenvolvimento do estudo fez-se necessário trilhar 

caminhos que permitissem intervir na realidade pesquisada a partir da reflexão da própria 

prática, na perspectiva do professor como intelectual crítico. Com abordagem qualitativa, 

optou-se metodologicamente pela pesquisa-ação por constituir-se como ação reflexiva com 

vistas à transformação da realidade por meio de uma intervenção. Atuou-se dinamicamente 

nos problemas por meio de um trabalho em conjunto com os alunos participantes, com ações 

que refletiram e avaliaram todo o processo de transformação da situação.Como fonte de dados 

foram utilizadas a pesquisa bibliográfica, documental, diário de campo, e diálogo coletivo, 

sendo este último caracterizado por momentos de discussões e intervenções com os alunos 

participantes. Os resultados apontam a falta de tempo e dificuldades de compreensão do texto 

literário como principais motivos para o distanciamento dos alunos à leitura literária, sendo o 

diálogo o caminho para a reflexão e transformação das práticas pedagógicas. Como principal 

produto da intervenção aponta-se sequências didáticas que foram elaboradas juntamente com 

os alunos participantes a partir de problemáticas levantadas nas discussões do Grupo Diálogo 

Coletivo. As sequências didáticas estão compiladas no formato de caderno, podendo ser um 

ponto de partida para outros profissionais com objetivos semelhantes. Conclui-se que a 

referida pesquisa possibilitou uma abordagem dialógica, na qual as relações entre 

pesquisadora e alunos participantes se entrecruzaram e fortaleceram na medida em que o 

diálogo se fez a ponte para a resolução dos problemas e crescimento humano. 

 

Palavras-chave:Leitura Literária. Práticas Pedagógicas no Ensino Médio. Ensino de 

literatura. Pesquisa-Ação. 

 

  



 
 

 ABSTRACT 

 

The research challenges of literature reading in high school: (re) finding ways, focused in 

investigating main causes that made students from the second year of the Livestock and 

Farming Technical Course Integrated to High School –campus Colorado do Oeste/RO show 

up rejection for literature reading, facing to intervene with pedagogical practices that 

contribute to the literature reader development. To the study development it was necessary 

follow paths that could allow intervene in the reality researched through thinking about the 

own practices, in the perspective of the professor as a critical intellectual. As a qualitative 

approach, we worked with an action- research, by constituting as a reflexive action facing to 

change a reality throughout an intervention. It was acted dinamically in problems with a 

collective work involving students participants with actions that refleted and evaluated all the 

changes proccess of the situation. As data resource, were used bibliographic research, 

documental, field diary and collectivedialog, being this last one characterized by discussion 

times and hardness in understanding the literary text as main reasons to the gap between 

students to the pedagogical practices. As main product of the intervention is pointed out 

didatical sequences that were created with the participants students from troublesomes pointed 

in discussions of the Collective Dialogue Group. Didatical Sequences are gathered as a 

notebook design. It can be a starting point to other professional with aims that are alike.  

It can be concluded that this research allowed a dialogical approach in which the relationship 

between researcher and participant students consolidated as far as the dialogue became the 

bridge to solve problems and human growth.  

 

Keywords:Literature Reading. Pedagogical Practices in High School.LiteratureTeaching. 

Action-research. 
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1 INQUIETAÇÕES ACERCA DO OBJETO DE ESTUDO: ALGUMAS 

MEMÓRIAS 

 

Já é tempo, entretanto, de que os pesquisadores que se dedicam ao 

processo de investigação qualitativa reflitam sobre sua própria 

experiência e a façam acompanhar das trajetórias da investigação[...] 

(CUNHA, 1997, p. 2). 

 

Caminhei com a certeza de que não há neutralidade na ciência e que esta se faz 

também a partir das questões que se colocam em nosso percurso de vida pessoal e 

profissional. Eu não poderia fazer diferente nesta pesquisa. 

As motivações para esta pesquisa vêm de algumas memórias envolvendo um 

pouco de minha infância, vida acadêmica e profissional. Narrar minha própria trajetória 

me torna protagonista de uma história marcada por grandes influências a qual me 

impulsionaram para o objeto de investigação desta pesquisa. Barbier (2004, p. 129) 

considera que ―O relato de vida é, frequentemente, um documento excepcional em 

pesquisa-ação existencial, sob a condição de que exista confiança e que não sejamos 

premidos pelo tempo. Ele leva a uma reorganização profunda da auto-imagem [...] do 

pesquisador‖. 

Resgatar histórias de vida e profissional torna significativo o meu papel hoje, 

quem eu sou, a que me proponho e como se constrói minha relação com a educação. 

Como Cunha (1997, p. 3), acredito que: 

 

O professor constrói sua performance a partir de inúmeras referências. 

Entre elas estão sua história familiar, sua trajetória escolar e 

acadêmica, sua convivência com o ambiente de trabalho, sua inserção 

cultural no tempo e no espaço. Provocar que ele organize narrativas 

destas referências é fazê-lo viver um processo profundamente 

pedagógico, onde sua condição existencial é o ponto de partida para a 

construção de seu desempenho na vida e na profissão. Através da 

narrativa ele vai descobrindo os significados que tem atribuído aos 

fatos que viveu e, assim, vai reconstruindo a compreensão que tem de 

si mesmo . 

 

Na perspectiva do trabalho com narrativas, a descrição da realidade deixa o 

caráter simplório para assumir o papel de construtora de conhecimento, sendo também 

um instrumento de formação. ―O fato da pessoa destacar situações, suprimir episódios, 

reforçar influências, negar etapas, lembrar e esquecer, tem muitos significados e estas 



17 
 

aparentes contradições podem ser exploradas com fins pedagógicos‖ (CUNHA, 1997, p. 

2). 

Coaduna com essa perspectiva a ideia de narrativa reflexiva descrita por Ibiapina 

(2008, p. 111), para quem ―A narrativa reflexiva mostra a possibilidade de o autor 

posicionar-se, falar dos e com os dados, de modo a criar laços, construir pontes, buscar 

confrontos e possibilidades de comunicação com outros discursos[...]‖. Nesse caso, o 

narrador apresenta um relato claro e autêntico de sua pesquisa. 

Reviver as lembranças da minha trajetória escolar significa voltar à magia de um 

tempo repleto de doçura, amor pela figura do professor, imenso desejo e prazer em estar 

na escola, pois ela era o lugar que me possibilitava sonhar, que me fazia grande.  

Folheando as primeiras páginas que me inserem no meio escolar, retomo 

primeiramente ao meu próprio ambiente familiar. Não sei explicar se minha casa era 

uma extensão da escola ou a escola era uma extensão do meu lar. O fato é que desde 

que nasci minha mãe já era professora e quando ainda bem pequena não tinha com 

quem me deixar em casa e me levava junto para o trabalho. Assim, fui criada dentro de 

uma escola, ora dentro da sala de aula acompanhando as aulas ministradas por minha 

mãe, ora brincando no pátio. Enfim, eu respirava escola; vivia a escola e, neste 

contexto, sempre fui apaixonada por livros, a leitura estava muito presente em minha 

vida. 

Após a aula no período matutino, chegava em casa e rapidamente minha mãe 

preparava o almoço, enquanto eu fazia as tarefas da escola. Logo depois do almoço 

íamos novamente para escola. Ali me juntava a outras crianças também filhos de 

professores que iam com seus pais para o trabalho. Essa época, década dos anos 1990, 

foi muito especial, pois os dias eram leves:brincávamos no pátio, contávamos histórias e 

antes de retornar para casa minha mãe passava na biblioteca para levar um livro de 

minha preferência. Com isso, sempre percebi a escola como uma extensão de nossa 

casa, um lugar acolhedor, que além de ensinar conteúdos, também era um ambiente que 

promovia a integração, uma vez que eu podia trocar experiências com outras crianças da 

mesma idade. 

Os momentos na biblioteca foram inesquecíveis, os olhos brilhavam ao 

contemplar as estantes cheias de livros com aquelas ilustrações lindas. Sempre fui 

apaixonada por livros, mesmo antes de ser alfabetizada, pois já lia com as imagens e 

isso me impulsionava a querer saber o que diziam as letras abaixo das figuras. A 

biblioteca da escola era um lugar de descobertas e eu viajava nas histórias e 
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consequentemente queria escrever sobre elas. Com e por essas vivências, a leitura teve 

uma influência muito forte em toda a minha trajetória. Como destaca Freire (1988, p. 

11), a ―leitura do mundo precede a leitura da palavra‖, assim antes mesmo de ler as 

palavras eu já lia o mundo, o cenário que estava ao meu redor, ao redor das pessoas, as 

fachadas, e assim fui desenvolvendo a aprendizagem ao passo que me encontrava com 

minhas próprias emoções. Evidencio nesse contexto a leitura como uma prática social 

de extrema relevância para a formação humana. 

Com meu contexto, a literatura entrou na minha vida muito cedo, comecei pelos 

tradicionais contos de fadas que meus pais compraram de um vendedor ambulante. Era 

uma coleção de livros que ao virar a página tocava uma música, e nem ler as palavras eu 

sabia, contudo todos os dias minha mãe lia um conto. O empenho dos meus pais foi 

fundamental para minha formação leitora, e mesmo sem muitos recursos não mediam 

esforços para adquirir os livros que me faziam tão feliz como se estivesse em um parque 

de diversões.  

Meus professores, em sua maioria, não dedicavam muito tempo em realizar 

atividades que contemplassem a leitura de literaturas. Eu realizava as leituras por conta 

própria. Todavia no ensino médio tive uma professora que me chamou a atenção por sua 

didática nas aulas de Literatura. Nesse período a disciplina de Literatura ainda era 

desvinculada da disciplina de Língua Portuguesa. A professora em questão lia em voz 

alta trechos de contos e romances, mas nunca revelava o desfecho da narrativa. Ela lia 

de uma forma tão atrativa, com um tom de voz que envolvia os alunos. Isso me 

motivava a sempre realizar a leitura na íntegra. A professora fazia rodas para 

compartilharmos a leitura que sugeria. Costumava indicar várias obras para que 

escolhêssemos uma, todos tinham a oportunidade de falar. Tal prática se diferenciava de 

todas as professoras de Literatura que já havia tido anteriormente, pois somente elas 

falavam. O assunto resumia-se à história da literatura, ou seja a periodização. 

Quão encantada e inspirada fiquei com aquela professora de Literatura que 

proporcionava momentos de grande aprendizagem com sua forma dinâmica de instigar 

os alunos a realizarem leituras literárias. Com Freire (1997, p.35) compreendi que o 

exemplo do professor permite que seu discurso seja validado, tornando-se a 

―corporificação das palavras pelo exemplo‖.  

Querer ser como aquela professora fez a diferença em meu percurso escolar e 

posso afirmar que também foi minha motivação para que na graduação optasse pelo 

curso de Letras Português e suas respectivas Literaturas.   
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Cursei a graduação na Universidade Federal de Rondônia campus Vilhena, fiz 

parte da primeira turma do curso de Letras do período matutino. Foi um tempo que pude 

me dedicar exclusivamente aos estudos, já que ainda não tinha nenhum vínculo 

empregatício. A universidade me possibilitou o contato com professores maravilhosos, 

e os da área da Literatura se faziam excepcionais. As aulas de literatura infanto-juvenil 

ganhavam significado à medida que eram planejadas com base em obras que 

reportavam a infância de muitos da turma, as particularidades de sentido adquiriam 

caráter coletivo, pois as experiências compartilhadas agregavam valores e o 

conhecimento era produzido em conjunto. Assim, conforme Martins (1986, p.34), cabe 

ao professor ―criar condições para o educando realizar a sua própria aprendizagem, 

conforme seus próprios interesses, necessidades, fantasias, segundo as dúvidas e 

exigências que a realidade lhe apresenta‖.  

Para seguir os passos dos professores que inspiraram minha prática didática, o 

trabalho de final de curso da graduação contemplou a temática voltada à realização de 

projetos de Literatura, concretizou-se por um relato de experiência baseado em um 

projeto de Literatura desenvolvido em sala de leitura de uma escola estadual do 

município de Vilhena. Não fugindo da linha de abordagem literária, minha primeira 

especialização lato-senso foi sobre ―Arte aplicada à educação‖ e teve como objeto de 

estudo o texto literário como fazer artístico. A segunda especialização lato-senso foi 

sobre ―O ensino de Português, Literatura e Redação‖, o trabalho de conclusão foi um 

artigo sobre ―A importância dos projetos de leitura para a formação do leitor‖. É salutar 

minha afinidade com os estudos literários, não poderia ser diferente quando se trata de 

uma vivência, uma história contada de dentro para fora. 

Logo após concluir a graduação, em 2008, comecei efetivamente minha carreira 

docente. Aquele momento significou para mim a oportunidade de colocar todas as 

teorias estudadas em prática, porém a escola era privada e as disciplinas que fui 

contratada a lecionar eram Arte, Filosofia e Sociologia, para o ensino fundamental II. 

Infelizmente nessa primeira escola não pude realizar o meu sonho de estar à frente das 

disciplinas ao qual tinha me preparado durante anos, contudo não podia desperdiçar a 

oportunidade de adquirir a vivencia em sala de aula. Entretanto, os três anos que ali 

fiquei me possibilitaram uma significativa bagagem. Aprendi que a cada dia 

percebemos o quanto precisamos nos reinventar, buscar diferentes formas para fazer a 

mesma coisa. Os desafios foram grandes nessa escola, o material didático que devia ser 

seguido obrigatoriamente, a supervisão pedagógica que vistava as avaliações e passava 
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na porta para verificar a prática do professor, os cadernos de planejamento que eram 

recolhidos para observação, sem contar as burocracias infindáveis, as quais não foram 

citadas na graduação.  Por um momento pensei em desistir, mas eu insistia em acreditar 

que o cenário poderia mudar.  

Passados os três anos fui convidada a trabalhar em outra escola também 

particular, porém agora com as disciplinas que almejava. Tive diversas turmas, do sexto 

ao nono ano do fundamental II e primeiro ao terceiro ano do ensino médio. O material 

didático também deveria ser seguido rigorosamente, contudo o diferencial dessa escola 

eram os projetos de caráter humanísticos, a preocupação em formar para a cidadania e 

despertar o senso crítico eram objetivos presentes. Eu tinha autonomia para trabalhar os 

conteúdos previstos na ementa desde que o livro didático fosse abordado do início ao 

fim. Assim, buscava desenvolver projetos que contemplassem os conteúdos, muitos 

deles integrados com outras disciplinas. 

A escola conservava a Literatura como uma disciplina independente, sendo que 

havia semanalmente três aulas para Língua Portuguesa, duas para Literatura e uma para 

Produção de Texto. Como docente das três disciplinas pude realizar trabalhos 

satisfatórios que serviram como parâmetros para a pesquisa que me propus desenvolver. 

Dessa forma, irei ater-me a partir de agora no que se refere a minha prática no ensino da 

Literatura. 

Nas duas aulas semanais destinadas à Literatura desenvolvíamos as atividades 

do livro didático que contemplava a sequência histórica dos períodos literários, porém 

atrelada a análise de textos verbais e não verbais, ou seja, contos, crônicas, poemas, 

fragmentos de romances e imagens de pinturas e esculturas artísticas. 

Concomitantemente, a leitura extraclasse era selecionada com base nos períodos 

literários de cada bimestre. Toda a leitura literária realizada era socializada de diversas 

formas como: apresentação teatral, roda de conversa, seminário, debate temático, 

paródia, mural ilustrado, entre outras formas que resultasse em uma exposição das 

produções dos alunos. 

Esses alunos caracterizavam-se por um público que exclusivamente almejava 

uma vaga nas grandes universidades e nos cursos mais cobiçados, assim se preparavam 

para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), ou para os concorridos vestibulares. 

A maioria desses alunos se mostravam comprometidos, indo além do que era solicitado 

na disciplina de Literatura, pois realizavam outras leituras, fato que enriquecia ainda 

mais as discussões em sala. Recordo-me como eu me sentia orgulhosa ao ser procurada 
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por eles para compartilhar as leituras que estavam fazendo, ou até mesmo mostrarem os 

livros que tinham acabado de comprar, e mais do que isso, pediam para realizarmos 

projetos de leitura no contra turno. E assim, colocamos em prática dois projetos, em que 

os próprios alunos foram os coordenadores, o Quiz Literário e o Clube Do Livro. Ler 

para eles significava sobreviver em um mundo tão competitivo, ter uma identidade, ser 

crítico, opinar com segurança, o passaporte para o sucesso e acima de tudo era o 

encontro com eles mesmos. Era visível, nesses momentos a literatura desempenhando 

sua função humanizadora, pois levava os alunos a um encontro profundo com suas 

emoções, manifestando-se, assim, como necessidade universal do ser humano. ―Não há 

povo e não há homem que possa viver sem ela, isto é, sem a possibilidade de entrar em 

contato com alguma espécie de fabulação‖ (CANDIDO, 2011, p. 174). 

Foram cinco anos naquela escola, tempo que pude me sentir realizada 

profissionalmente, pois conseguia enxergar os resultados do trabalho, que apesar de 

todas as imposições do sistema, os fatores positivos, como ter a disciplina específica 

para o ensino da  Literatura e um público  participativo, foram  fundamentais para o 

desenvolvimento de uma prática pedagógica que resultasse na formação do leitor 

literário. 

Passados cinco anos, em 2016, fui aprovada em concurso público e ingressei no 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia – IFRO, campus 

Colorado do Oeste. No mesmo ano atuei como docente do Curso Técnico em 

Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, com a disciplina de Língua Portuguesa e 

Literatura Brasileira, com turmas de primeiro e segundo ano. Em 2017 continuei no 

mesmo segmento, porém apenas com as turmas dos segundos anos.  Em 2018 passei a 

ter quatro turmas de segundos anos e comecei a perceber como esse momento foi 

diferente do anterior e este foi o contexto desta pesquisa.  

Tudo era muito diferente do que estava habituada na escola anterior e senti 

grande impacto em minha forma de atuar. A primeira apreensão foi ao saber que não 

teria uma disciplina específica para a Literatura. A disciplina intitulada ―Língua 

Portuguesa e Literatura Brasileira‖ seria trabalhada em apenas três aulas semanais, 

englobando Língua Portuguesa, Literatura e Produção textual. A Literatura resumiu-se a 

conteúdo que coubesse dentro de uma única ementa para Língua Portuguesa e 

Literatura. E agora, como fazer?  A Literatura, nesse cenário, perdeu as especificidades 

do gênero, esvaziou-se. 
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Não é possível aceitar que a simples atividade da leitura seja 

considerada a atividade escolar de leitura literária. Na verdade, apenas 

ler é a face mais visível da resistência ao processo de letramento 

literário na escola. Por trás dele encontra-se pressuposições sobre 

leitura e literatura que, por pertencerem ao senso comum, não são 

sequer verbalizadas. Daí a pergunta honesta e o estranhamento quando 

se coloca a necessidade de se ir além da simples leitura do texto 

literário quando se deseja promover o letramento literário.(COSSON, 

2014, p.26). 

 

A Literatura, assim como exposta por Cosson(2014), não pode ficar resumida 

somente ao ler, esse ler no sentido de cumprir protocolos, sem significado, sem romper 

barreiras, sem realmente entender o que está sendo lido, sem almejar vôos maiores. Não 

significa ―passar os olhos‖ nas palavras sem abertura para um contato interior. Espera-

se que a disciplina de Literatura proporcione atividades em que a leitura seja 

significativa, levando à formação do leitor literário. 

A segunda apreensão foi ao descobrir a grande aversão dos alunos em relação à 

leitura literária. Nas primeiras aulas já ficou nítido que poucos demonstravam terem lido 

alguma coisa ou terem vontade de ler. Não encontravam motivos para a leitura. O 

empenho pelas atividades práticas referentes às disciplinas do curso técnico 

despertavam mais interesse. Todavia os resultados dessa não formação do leitor literário 

produzem consequências quase instransponíveis: os alunos não conseguem adentrar-se 

nas camadas mais profundas do texto, não interpretam o texto dentro da riqueza de 

possibilidades de sentidos que só o gênero literário disponibiliza, ou seja, não ocorreu o 

letramento literário (COSSON, 2014).  

Tomei como responsabilidade fazer algo para intervir na situação. Percebi que 

seria necessário encontrar meios, pois a mudança do cenário iria requerer 

posicionamento do professor frente aos novos procedimentos educacionais, cabendo a 

ele um repensar sobre sua prática (ZILBERMAN, 1991). Fazia-se necessário urgir um 

repensar sobre a democratização do ensino, em que o conteúdo fosse indissociável da 

realidade social, vivo/concreto, que levasse o aluno a melhor compreender a própria 

realidade, que despertasse a consciência crítica, capacitando-o para atuar na sociedade 

contemporânea, levando em conta suas características individuais, sociais e culturais 

(LIBÂNEO, 2002). 

Essa chamada a ser agente transformadora da minha prática enquanto docente 

evidenciou-se ao ingressar no Programa de Pós-graduação em Educação Escolar - 

Mestrado e Doutorado Profissional da Universidade Federal de Rondônia, a partir das 
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disciplinas ministradas no curso, bem como das inúmeras leituras que me possibilitaram 

enxergar na posição de professora pesquisadora (ABDALLA, 2005; ELLIOTT, 1998) e 

reflexiva da própria prática, todavia na perspectiva do professor como intelectual 

crítico, em que o processo de reflexão se faz coerente com a realidade da prática 

profissional, pois a ação do profissional reflexivo não está alheia à realidade externa, há 

uma série de fatores, tanto pessoais como institucionais e políticos que interferem na 

autonomia do professor (CONTRERAS, 2002). 

Acredito que seja preciso buscar alternativas para reinventar e (re) descobrir 

caminhos diários para lidar com os desafios da sala de aula. Para isso a formação do 

professor aliada à reflexão constante sobre sua prática leva a uma consciência sobre o 

significado e o sentido do trabalho docente (BASSO, 1998). É preciso buscar por uma 

ação transformadora dentro e fora da sala de aula, pensar que ―não há docência sem 

discência‖(FREIRE, 1997) que de acordo com a perspectiva Freiriana é indispensável 

uma reflexão crítica sobre a prática, revendo o papel do professor e do aluno, pois os 

dois são sujeitos desse processo e se completam.  

Diante da realidade que se apresentava foi possível idealizar, por meio do curso 

de mestrado profissional em educação escolar, um projeto de pesquisa que foi ao 

encontro da perspectiva humanística de ensino. 

Sendo assim, parti para a investigação de minha própria prática e defini para esta 

caminhada reflexiva uma turma de 30 alunos do segundo ano do curso Técnico em 

Agropecuária do IFRO – campus Colorado do Oeste. Fomos em busca de compreender 

e encontrar respostas para a seguinte questão: Quais são as principais causas da falta de 

interesse pela leitura literária dos alunos do segundo ano do ensino médio?  

Assim a pesquisa buscou investigar as principais causas que levam os alunos do 

segundo ano do curso Técnico em Agropecuária do IFRO – campus Colorado do Oeste 

a apresentarem rejeição pela leitura literária com vistas a intervir com práticas 

pedagógicas que levassem à formação do leitor literário, tendo como referência o 

objetivo geral, foram definidos os objetivos específicos: 

 Descrever as experiências advindas da prática docente da pesquisadora em 

turmas do ensino médio no que diz respeito à Leitura Literária; 

 Analisar documentos nacionais e institucionais que propõem o currículo da 

disciplina da Literatura no ensino médio; 

 Levantar o estado do conhecimento sobre o ensino da Literatura no Brasil; 
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 Verificar o repertório literário dos alunos e possíveis causas da rejeição dos 

alunos à Leitura Literária; 

 Elaborar, a partir das discussões do Diálogo Coletivo e da literatura disponível, 

sequências didáticas para a prática pedagógica com a leitura literária para 

adolescentes do ensino médio, produto dessa dissertação. 

O desenvolvimento do projeto sugere um repensar sobre o ensino da Literatura, 

considerando que o seu estudo é de suma importância para a formação social do ser 

humano. As reflexões partem da observação que ao chegar ao ensino médio grande 

parte deles nunca tiveram um contato mais próximo com o texto literário, um dos 

possíveis motivos para a falta de interesse. 

Por se tratar de uma pesquisa-ação propomos uma intervenção na situação 

conflitante por meio de uma prática pedagógica que possibilite um trato diferenciado 

com a leitura literária, sendo possível, ainda que no ensino médio, contribuir 

significativamente para a formação do leitor literário, concebendo a leitura como 

instrumento de comunicação e interação social, bem como uma fonte de acesso aos 

diferentes saberes culturais.  

O texto que apresentamos se estrutura-se em cinco seções, sendo a primeira a 

introdução, em que retrato a trajetória da minha vida acadêmica e profissional, o objeto 

de estudo e sua problematização, bem como evidencio a relevância do estudo realizado. 

A seção 2, intitulada, ―O contexto da pesquisa‖, aborda os métodos adotados na 

pesquisa, caracterização da pesquisa-ação, descrição dos instrumentos de coleta de 

dados, intervenção, descrição do campo da pesquisa e caracterização dos sujeitos. 

A seção 3, intitulada, ―O ensino da literatura na última década (2008-2018): 

o que informam as pesquisas", tem por finalidade apresentar um panorama sobre o 

ensino da literatura, por meio de um mapeamento em teses e dissertações, no portal 

domínio público e em programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da UNIR/RO. 

 A seção 4, intitulada, ―Grupo Diálogo Coletivo como um espaço de reflexão 

sobre o ensino da Literatura: ressignificando a prática‖, apresenta as ações 

realizadas para coletas de dados junto aos alunos participantes por meio das discussões 

no grupo Diálogo Coletivo. 

A seção 5, intitulada, ―A sequência didática e suas contribuições para o 

ensino de literatura‖ corresponde ao produto educacional desta pesquisa, trata-se da 

elaboração, execução e avaliação das sequências didáticas, oriundas das discussões do 

grupo ―Diálogo Coletivo‖.  
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A sexta e última seção, intitulada ―Considerações finais‖, evidencia algumas 

reflexões sobre o desenvolvimento da pesquisa e possibilidades de transformar as aulas 

de literatura em espaço de formação do leitor literário. Assim mostrou-se o objetivo da 

pesquisa. 
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2 O CONTEXTO DA PESQUISA 

 

Nesta seção apresentaremos o contexto da pesquisa. Abordaremos a metodologia 

utilizada para compreender a forma mais adequada de tratamento ao objeto de estudo, 

sendo a abordagem qualitativa, desenvolvida a partir da pesquisa-ação. 

Levaremos em consideração, no tratamento metodológico, o caminho que 

proporcionou o cumprimento dos objetivos desta pesquisa, visando intervir na realidade 

pesquisada a partir da reflexão sobre a prática docente da professora-pesquisadora.  

 

2.1Abordagem da Pesquisa: qualitativa 

 

A pesquisa qualitativa advém de um período de mudança social em que os 

problemas educativos requeriam um olhar mais sensível (BOGDAN; BIKLEN, 1994). 

Com isso, foi deixando as raízes positivistas e a pesquisa em educação passa por um 

processo de transformação e requerendo outro foco, em que predominem a preocupação 

com o processo e não apenas com o produto. Considera-se também, por ser uma 

atividade humana e social, que a pesquisa é imbuída de valores, preferências, princípios 

e interesses que orientam o pesquisador (LUDKE; ANDRÉ, 2017).  

De acordo com Ludke e André (2017, p.5), na pesquisa qualitativa ―[...] O papel 

do pesquisador é justamente o de servir como veículo inteligente e ativo entre esse 

conhecimento acumulado na área e as novas evidências que serão estabelecidas a partir 

da pesquisa‖.  É notório que a percepção do pesquisador é de suma importância durante 

todo o percurso da pesquisa, pois ele infere suas percepções a todo o momento na 

medida que interage e dinamiza todo o processo. 

Nas pesquisas qualitativas os dados coletados são predominantemente 

descritivos, o que favorece a retratação da realidade que cerca o ambiente natural onde 

sujeito e objeto estão inseridos. Por sua vez, o pesquisador apresenta um papel 

indispensável, porque parte dele a compreensão no todo para reflexão sobre o que pode 

ser esclarecido. 

Neste sentido, Bogdan e Biklen (1994, p.38) acrescentam que ―os métodos 

qualitativos ganharam popularidade devido ao reconhecimento que prestavam às 

perspectivas dos mais desfavorecidos e excluídos socialmente – os que se encontram 

―do outro lado‖. Ainda nessa perspectiva de preocupação social, Minayo (2001, p. 21) 

considera que a abordagem qualitativa: 
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Responde a questões muito particulares. Ela se ocupa, nas Ciências 

Sociais, com um nível de realidade que não pode ou não deveria ser 

quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo dos significados, 

dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes. 

Esse conjunto de fenômenos humanos é entendido aqui como parte da 

realidade social, pois o ser humano se distingue não só por agir, mas 

por pensar sobre o que faz e por interpretar suas ações dentro e a partir 

da realidade vivida e partilhada com seus semelhantes. 

 

Entende-se, na perspectiva da pesquisa qualitativa como uma ciência social, que  

os participantes têm pontos de vistas e práticas diferentes por causa de suas perspectivas 

sociais e história pessoal, que são fatores importantes a serem considerados por essa 

abordagem.  A pesquisa se faz única, ao passo que consideramos a natureza mutável do 

ser humano e as modificações do meio ao qual se insere. 

Evidenciam-se, novos rumos para a pesquisa em educação, em que cabe aos  

investigadores qualitativos estabelecerem estratégias e procedimentos que lhes 

permitam tomar em consideração as experiências do ponto de vista do informado. O 

processo de investigação reflete uma espécie de diálogo entre os investigadores e os 

respectivos sujeitos (BOGDAN; BIKLEN, 1994). 

Ainda nessa linha, Minayo (2001, p. 14) ressalta que: 

 

[...] nas Ciências Sociais existe uma identidade entre sujeito e objeto. A 

pesquisa nessa área lida com seres humanos que, por razões culturais, 

de classe, de faixa etária, ou por qualquer outro motivo, têm um 

substrato comum de identidade com o investigador, tornando-os 

solidariamente imbricados e comprometidos[...]. 

 

Sobre a relação sujeito e objeto é salutar que se mostram da mesma natureza, 

entrelaçados, ambos integram um ao outro, de modo que esta inter-relação se faz 

constitutiva de conhecimento, pois o pesquisador não se coloca distante do objeto, ao 

contrário, se insere em sua realidade. 

Acerca das características gerais da abordagem qualitativa faz-se necessário 

observar o conjunto de peculiaridades que a distingue dos pressupostos anteriores a sua 

vinda, o que a faz diferente, contudo constituindo de elementos essenciais para sua 

representatividade. 

 
Na instituição qualitativa a fonte direta de dados é o ambiente natural, 

a constituindo o investigador o instrumento principal [...] A 

investigação qualitativa é descritiva. Os dados recolhidos são em 
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forma de palavras ou imagens e não de números. [...] Os 

investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do que 

simplesmente pelos resultados. [...] Os investigadores qualitativos 

tendem a analisar seus dados de forma indutiva [...] O significado é de 

importância vital na abordagem qualitativa [...].(BOGDAN; BIKLEN, 

1994, p. 47-50). 

 

Ainda sobre as características dessa abordagem, Bogdan e Biklen (1994) 

descrevem que os investigadores qualitativos se preocupam com o contexto da pesquisa, 

fazendo-se presentes nos locais de estudo, uma vez que compreendem que as ações 

podem ser melhor assistidas quando observadas em seu tempo real, pois não há uma 

dissociação entre o ato e a realidade, sendo todos os elementos que constituem o 

contexto indispensáveis para o significado.  

Com base nos pontos levantados, percebe-se a abordagem qualitativa como a 

mais adequada para chegar aos objetivos propostos do presente estudo, uma vez que 

rompe com o antigo molde engessado do tradicionalismo e propõe a pesquisa como 

parte das ciências sociais, com estruturas corporativas, considerando o universo de 

significados que a contextualiza (MINAYO, 2001). 

 

2.2. Pesquisa-ação  

 

A escolha pela metodologia da pesquisa-ação acontece em decorrência de suas 

peculiaridades, por constituir-se como ação reflexiva, visando uma transformação da 

realidade por meio de uma intervenção. Nessa perspectiva Thiollent (1985, p.14) faz o 

seguinte apontamento: 

 

A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social que é concebida e 

realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de 

um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes 

representativos da situação da realidade a ser investigada estão 

envolvidos de modo cooperativo e participativo. 
 

Nesse sentido é possível atuar dinamicamente nos problemas por meio de um 

trabalho em conjunto com os participantes, com ações que refletem e avaliam todo o  

processo de transformação da situação.  

Para Barbier (2004, p. 119) ―[...] toda pesquisa-ação é singular e define-se por 

uma situação precisa concernente a um lugar, a pessoas, a um tempo, a práticas e 
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valores sociais e à esperança de uma mudança possível. Ela se faz única, pois considera-

se que o homem e o que o rodeia se transforma no decorrer do tempo‖. 

Sobre as características da pesquisa-ação Barbier (2004, p.117) a define: 

 

O espírito mesmo da pesquisa-ação consiste em uma abordagem em 

espiral que a todas utiliza. Significa que todo avanço em pesquisa-

ação implica o efeito recursivo em função de uma reflexão 

permanente sobre a ação. Inversamente, porém, todo segmento de 

ação engendra ipso facto um crescimento do espírito da pesquisa. 

Nada de pesquisa sem ação, nada de ação sem pesquisa, como dizia 

Lewin. A abordagem em espiral supõe igualmente que, mesmo se nós 

nunca nos banhamos duas vezes no mesmo rio, segundo a fórmula 

heraclitiana, ocorre-nos olhar duas vezes o mesmo objeto sob ângulos 

diferentes. 

 

Todos os envolvidos participam ativamente na construção das propostas, em 

processo constante de reflexão, produzindo conhecimento sobre a realidade estudada, 

consequentemente, ao ser compreendido oportuniza a construção de uma proposta de 

ação. 

Coaduna com as definições de Barbier (2004) as considerações de Thiollent 

(1985, p.16) acerca dos principais aspectos da pesquisa-ação: 

 

[...] consideramos que a pesquisa-ação é uma estratégia metodológica 

da pesquisa social na qual: a) há uma ampla e explícita interação entre 

pesquisadores e pessoas implicadas na situação investigada; b) desta 

interação resulta a ordem de prioridade dos problemas a serem 

pesquisados e das soluções a serem encaminhadas sob forma de ação 

concreta; c) o objeto de investigação não é constituído pelas pessoas e 

sim pela situação social e pelos problemas de diferentes naturezas 

encontrados nessa situação; d) o objetivo da pesquisa-ação consiste 

em resolver ou, pelo menos, em esclarecer os problemas da situação 

observada; e) há, durante o processo, um acompanhamento das 

decisões, das ações e de toda a atividade intencional dos atores da 

situação; f) a pesquisa não se limita a uma forma de ação (risco de 

ativismo): pretende-se aumentar o conhecimento dos pesquisadores e 

o conhecimento ou o ―nível de consciência‖ das pessoas e grupos 

considerados. 

 

No que tange os aspectos da pesquisa-ação, fica evidente outra contribuição 

significativa dessa metodologia, no que se refere à formação do professor na medida 

que se faz ―um instrumento para compreender a prática, avaliá-la e questioná-la, 

exigindo, assim formas de ação e tomada consciente de decisões‖ (ABDALLA, 2005, p. 

386). Nessa ótica Barbier (2004) infere sobre as mudanças de atitudes, de práticas e 
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situações cotidianas decorrentes do posicionamento adotado na pesquisa-ação, bem 

como sendo emancipatória. 

Assim a pesquisa-ação permite um confronto entre as problemáticas que 

envolvem o contexto educacional, em busca de uma prática mais consciente, partindo de 

uma situação de conflito que exige reflexão e um empenho coletivo, a fim de efetivar 

transformações qualitativas no ambiente ao qual pesquisador e objeto estão inseridos. 

Podemos considerar também, como uma estratégia de formação e de aprendizagem da 

profissão. Por conseguinte, temos a pesquisa-ação como instrumento de análise e 

avaliação da prática docente, contribuindo para a formação e aprendizagem profissional 

(ABDALLA, 2005). 

Nessa concepção Elliott (1998) discorre sobre a pesquisa-ação com base nas 

ideias de Sockett que aponta o conhecimento pedagógico como aquele construído por 

meio de um processo de reflexão sobre a ação, o qual se move atividades pré-planejadas 

para posterior avaliação. Ainda sobre esse processo, Elliott (1998, p. 141) acrescenta: 

 

Através da reflexão em ação os problemas são construídos e 

estabelecidos a partir de fenômenos encontrados em sala de aula. É 

um processo que une e integra sabedoria, conhecimento implícito, 

planos, técnicas, ideias e justificação, todos radicados na experiência.   

 

O professor está inserido a um contexto prático ao qual seu desenvolvimento 

está ligado aos próprios experimentos que realiza diariamente o que leva à uma 

identidade profissional. ―Uma identidade profissional se constrói, pois, a partir da 

significação social da profissão, da revisão constante dos significados sociais da 

profissão‖ (PIMENTA, 1997, p. 19). 

O enfoque da pesquisa-ação na prática docente coloca o professor como 

pesquisador de sua prática. O professor é visto como produtor de conhecimentos sobre 

as situações vividas no contexto escolar. ―O currículo exige do professor 

conhecimentos, sensibilidade, capacidade de reflexão e dedicação profissional, tendo 

em vista o processo de ensino-aprendizagem adequado ao ritmo e às peculiaridade de 

cada aluno‖. (PEREIRA, 1998, p. 161). 

Ainda sob o olhar de Pereira (1998, p. 162) temos os seguintes apontamentos: 

 

Tanto para Elliott(1993), como para outros autores que tomam a 

pesquisa-ação como base para a melhora da ação prática, a 

característica mais marcante dessa abordagem é a de ser um processo 
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que se modifica continuamente em espirais de reflexão e ação, onde 

cada espiral inclui: aclarar e diagnosticar uma situação prática ou um 

problema prático que se quer melhorar ou resolver; formular 

estratégias de ação; desenvolver essas estratégias e avaliar sua 

eficiência; ampliar a compreensão da nova situação (situação 

resultante);proceder os mesmos passos para a nova situação prática.  

  

Notamos que esse processo reflexivo não se faz em um espaço solitário, mas é 

algo que se constrói no âmbito social. Prevalece a ideia do coletivo, logo cada indivíduo 

toma o problema também como seu, pois a ação é vista como uma prática conjunta, uma 

vez que coopera para o bem comum. Pereira (1998, p. 166) coaduna essa ideia:  

 

[...] se pode definir pesquisa-ação como o estudo de uma situação 

social para tratar de melhorar a qualidade da ação que nela intervém. 

Seu objetivo consiste em proporcionar elementos que sirvam para 

facilitar o juízo prático em situações concretas e a validez das teorias e 

hipóteses que geram não depende de provas científicas de verdade, 

mas de sua utilidade para ajudar os professores a atuar de modo mais 

inteligente e acertado. 

 

Para Pereira (1998) quando o professor reflete sobre sua prática, ele passa a 

desenvolver estratégias, compreender os objetivos que regem sua atuação docente, de 

modo à articular problemas e propostas de solução. Assim a reflexão se faz o ponto de 

partida para as demais ações. Ainda sobre esse desenvolvimento do professor, Elliott 

(1993, p. 143) acrescenta que: 

 

[...] O desenvolvimento do professor pressupõe, assim, um contexto 

prático no qual os professores são livres para experimentar. Sendo a 

pesquisa-ação educacional vista como um processo de experimentação 

curricular inovador, faz pouco sentido falar em desenvolvimento de 

professores como pesquisadores-ação em contextos nos quais eles não 

podem livremente experimentar com suas práticas. 

 

Podemos acrescentar que a pesquisa-ação possibilita a formação do professor, 

porque se faz ―um instrumento para compreender a prática, avaliá-la e questioná-la, 

exigindo, assim, formas de ação e tomada consciente de decisões (ABDALLA, 2005, p. 

386). Todos os envolvidos têm participação ativa na construção das propostas, 

produzindo conhecimento sobre a realidade estudada. 

De acordo com Barbier (2004), a pesquisa-ação é emancipatória, pois o grupo 

deve assumir coletivamente a responsabilidade de transformação da prática. Dialoga a 

esse valor social da prática educativa o exposto por Pereira (1998, p. 177) ―O diálogo 
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entre professor e aluno constitui princípio de procedimento que leva ao conhecimento 

crítico do ponto de vista educativo e estabelece uma relação forte com o processo de 

levar a pensar, ao invés de apenas se preocupar com o resultado do processo." É notório 

que o aprendizado se faz na trama da vivência, no dia a dia, logo o professor 

compartilha saberes e também recebe, essa troca de conhecimento dá significado ao 

contexto e também permite, juntamente com os conflitos, o desvendar de novos 

caminhos, o que resulta em um professor mais preparado para enfrentar os desafios, 

fazendo-o entender os motivos que o inserem na profissão. 

Essa perspectiva de pesquisa-ação vai ao encontro da ideia de Freire (1997) para 

quem ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no 

mundo, sendo um processo humanizante social, político, ético e histórico, da mesma 

maneira que também exige reflexão crítica sobre a prática. 

 

2.3 Coleta e Produção de dados 

 

Na coleta de dados trabalhamos com vários tipos de pesquisas. Com isso, 

utilizamos a análise bibliográfica, tendo em vista que ―Uma revisão teórica, em geral, 

tem o objetivo de circunscrever um dado problema de pesquisa dentro de um quadro de 

referência teórico que pretende explica-lo‖ (LUNA, 2002, p.83). Foi levantado o 

―estado da arte‖ (LUNA, 2002) em teses e dissertações sobre o ensino da Literatura no 

Brasil, utilizando o Portal de Domínio Público com recorte temporal a partir das 

reformulações propostas pelos Parâmetros Curriculares do Ensino Médio no ensino da 

Literatura. 

Também foi realizada a análise documental, no que tange o exame de 

documentos oficiais como PCNEM – Parâmetros Curriculares Nacional do Ensino 

Médio, PPC – Projeto Pedagógico de Curso e Ementa do curso Técnico em 

Agropecuária. A escolha se justifica, pois esta ―pode se constituir numa técnica valiosa 

de abordagem de dados qualitativos, seja complementando as informações obtidas por 

outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou problema‖ 

(LUDKE;ANDRÉ, 2017, p.45). 

Para identificar as possíveis causas da rejeição à leitura literária pelos alunos do 

segundo ano do curso Técnico em Agropecuária do IFRO – campus Colorado do Oeste 

e consequentemente criar uma proposta de intervenção ao problema, foi proposto o 

Diálogo Coletivo com base em roteiro, inspirado na metodologia do grupo focal, pois 
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―permite ao pesquisador conseguir boa quantidade de informação em um período de 

tempo mais curto. O tema e o roteiro das questões ajudam nisso‖ (GATTI, 2005, p. 9). 

Assim como no grupo focal, o diálogo coletivo permitiu o levantamento de dados em 

pouco tempo e sem perder a qualidade, contudo diferindo apenas no que tange aos 

critérios de composição do grupo, pois os mesmos poderão apresentar maior número de 

participantes, se necessário. Os outros elementos do grupo focal permanecem no 

diálogo coletivo, bem como o local das sessões, registros das interações e o papel do 

moderador (GATTI, 2005). O Diálogo Coletivo, norteado por um roteiro, foi realizado 

um levantamento de informações sobre a motivação e a natureza da leitura que esses 

alunos costumam desenvolver, pretendendo investigar as principais causas do 

desinteresse pela leitura literária. A partir desta constatação, buscou-se promover 

práticas pedagógicas que fomentem a motivação dos alunos pela leitura. Foram 

registradas algumas fotografias dos alunos durante o diálogo para auxiliar na descrição 

desta etapa do estudo. Por meio da análise desses dados, buscou-se desenvolver 

estratégias de ensino para minimizar a repulsa pela leitura literária na turma. 

Fizemos uso de fotografias, pois esse recurso faz-se importante para a descrição 

das etapas do estudo. ―A fotografia está intimamente ligada à investigação qualitativa, e 

pode ser usada de maneiras muito diversas. As fotografias dão-nos fontes de dados 

descritivos, são muitas vezes utilizados para compreender o subjetivo e frequentemente 

analisados indutivamente‖(BOGDAN; BIKLEN,1994, p.183). Sendo assim, os 

encontros para Diálogo Coletivo entre pesquisadora e alunos foram fotografados, 

servindo como fonte de dados, no sentido de se poder analisar descritivamente as 

imagens capturadas, percebendo o nível de interação, o envolvimento dos participantes, 

bem como descrever todas as fases do estudo. As fotografias foram registradas por meio 

de câmera pessoal da pesquisadora e os registros ficaram armazenados em pasta própria 

no computador de posse da pesquisadora. 

Também durante os encontros para o Diálogo Coletivo foram realizadas 

gravações em vídeo e áudio para que fossem transcritos na íntegra a fala dos 

participantes, foram valiosos por ser um tipo de registro que ocorre durante a própria 

ocorrência da situação. Da mesma forma que os registros fotográficos, as gravações em 

vídeo e áudio foram capturadas e gravadas com equipamentos próprio da pesquisadora e 

armazenados em arquivos no computador particular. 

Outro instrumento para coleta de dados foi o Diário de Campo, pois o mesmo 

possibilita o registro das observações em duas partes que se completam. 
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[...] o conteúdo das observações deve envolver uma parte descritiva e 

uma parte mais reflexiva. A parte descritiva compreende a registro 

detalhado do que ocorre no campo [...]. A parte reflexiva das 

anotações inclui as observações pessoais do pesquisador, feitas 

durante a fase de coleta: suas especulações, sentimentos, problemas, 

ideias, impressões, preconcepções, dúvidas, incertezas, surpresas e 

decepções‖ (LUDKE; ANDRÉ, 2017, p. 35-36). 

 

Quanto à observação, aconteceu de forma direta e indireta, ora observando a 

situação no momento que se faz, ora utilizando-se de pistas para chegar a outras 

informações (LUNA, 2002). ―O observador como participante é um papel em que a 

identidade do pesquisador e os objetivos do estudo são revelados ao grupo pesquisado 

desde o início‖ (LUDKE; ANDRÉ, 2017, p. 34). Com isso, a identidade do pesquisador 

foi de conhecimento de todos os participantes. 

Para garantir o anonimato dos participantes, não foram utilizados os nomes reais 

na transcrição de suas falas, sendo utilizada a letra maiúscula A (de aluno) 

acompanhada de algarismos de 1 a 30. 

 

2.4Descrição do campo da pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

de Rondônia, campus de Colorado do Oeste, com trinta alunos do segundo ano, turma 

A, do Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio. 

Com a criação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Rondônia em 29 de dezembro de 2008 (BRASIL, 2008 - Lei 11.892), a então Escola 

Agrotécnica Federal de Colorado do Oeste (EAFCO), criada em 1993, transformou-se 

no Campus Colorado do Oeste da nova Instituição. Nessa data iniciou suas atividades 

com o curso Técnico em Agropecuária de nível Médio. E em 2005, com a flexibilização 

proporcionada pelo Decreto Federal 5.154/2004, a EAFCO-RO optou pela oferta do 

curso Técnico Agrícola Integrado ao Ensino Médio, com habilitação em Agropecuária, 

mas somente em 2008 implantou-se o curso Técnico em Agropecuária integrado ao 

ensino médio. 

Com sede localizada na área rural de Colorado do Oeste, o Campus é uma escola 

fazenda, possuindo cerca de 1.200 alunos matriculados em 02 cursos técnicos, 04 cursos 

superiores, além de cursos de pós-graduação e cursos ofertados pela Educação a 

Distância (EaD) e Pronatec. 
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Conta com um núcleo multidisciplinar com três supervisoras pedagógicas, uma 

orientadora educacional, uma interprete de libras, uma nutricionista, uma assistente 

social, uma psicóloga e dois enfermeiros que juntos atuam nos processos de ensino 

aprendizagem. 

 

2.5Caracterização dos sujeitos  

 

Quando o homem compreende sua realidade, pode levantar hipóteses sobre 

o desafio dessa realidade e procurar soluções. Assim, pode transformá-

la”.(FREIRE, 1979, p.30). 

 

Para melhor compreender quem são os alunos do segundo ano A do Curso 

Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio do campus Colorado do Oeste é 

necessário detalhar, além de seu perfil, também a sua rotina na instituição. Como 

instrumentos de coleta de dados a fim de caracterizar os estudantes dessa turma, foram 

utilizados: o grupo Diálogo Coletivo, Diário de Campo e análise do PPC - Projeto 

Pedagógico de Curso. Os dois primeiros instrumentos pautaram-se na observação direta 

e indireta. 

A escolha da amostra foi delimitada a partir da sua representatividade para a 

pesquisa, se tratando de uma amostragem por tipicidade, que de acordo com Gil (1989, 

p.97) ―consiste em selecionar um subgrupo da população que, com base nas 

informações disponíveis, possa ser considerado representativo de toda a população‖. 

São trinta alunos matriculados com a faixa etária de dezesseis a dezoito anos de 

idade, sendo atendidos em período integral (matutino e vespertino). O sistema inclui a 

oferta de alimentação e residência. Para concorrer à residência estudantil o aluno precisa 

atender aos requisitos dispostos no Regime Interno do Campus. 
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Gráfico 1 –2º ano A – Curso Técnico Integrado em Agropecuária, IFRO, Campus Colorado 

 

Fonte: Informações coletadas em grupo de Diálogo Coletivo, mês setembro de 2018. 

 

Conforme demonstrativo, a turma é composta por dois grupos, os residentes e os 

semirresidentes. O primeiro grupo se constitui por alunos que residem em alojamentos 

nas dependências da escola, somando-se dezessete adolescentes. Já o segundo grupo são 

os alunos que moram em outras localidades, mas passam os dois turnos na escola, 

somando-se treze alunos, de diversas localidades conforme indicado no Gráfico 2. 

 

Gráfico 2– Alunos semirresidentes 

 

Fonte: Informações coletadas em grupo de Diálogo Coletivo, mês setembro de 2018. 

 

Dos treze alunos semirresidentes, onze utilizam ônibus para chegarem ao 

instituto, um deles, morador de Colorado do Oeste vai a pé, e outro do município de 

Cerejeiras depende de carona todos os dias, ida e volta. Para esse último caso, o índice 

de atrasos e faltas se faz exorbitante. Os demais alunos, exceto o de Colorado do Oeste, 

acordam por volta das 04h30min da manhã e chegam em casa por volta das 19h da 

noite. A rotina torna-se intensa, não têm muito tempo para a leitura, pois aos finais de 

57%

43%

Total de alunos matriculados: 30

Alunos residentes Alunos semirresidentes

15%

8%

39%

15%

23%

total: 13 alunos semirresidentes

Cabixi Vilhena Cerejeiras Colorado do Oeste Zona rural
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semana estão quase sempre com um emaranhado de trabalhos, e já estão cansados da 

semana exaustiva, portanto, vão repor o sono e às vezes participar de algum tipo de 

entretenimento. Por sua vez, os dezessete residentes também possuem seus afazeres, 

além de cuidar dos alojamentos realizam escala de manutenção nos setores de produção. 

 

                         Ilustração 1 – Alunos da turma em aula prática, IFRO, Campus  

Colorado do Oeste 

 

                            Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora (2018). 

 

Em conversa no grupo Diálogo Coletivo, no primeiro momento tiveram a 

oportunidade de falar um pouco sobre eles, a trajetória até chegar ao IFRO e a rotina de 

estudos. A fala da estudante A21 resume a rotina de atividades dos residentes: 

 

Nós internos, somos escalados para fazer a manutenção em todos os 

setores. Finais de semana e feriados. O DIEPE
1
 fez uma escala de 

doze grupos, lavamos todas as baias, alimentamos todos os animais, 

entre eles estão suínos, caprinos, ovinos. Quando percebemos que 

alguma matriz está entrando em processo de parto, ou até apresentado 

sintomas, medicamos. Também levamos ensilagem para os bovinos, 

alimentamos os peixes, lavamos o curral, coletamos ovos e 

alimentamos as aves. Tudo isso é muito bom, pois acabamos 

apreendendo mais do que os outros alunos que não moram na escola. 

 

No discurso da aluna A21, assim como nos demais, é perceptível que gostam do 

que fazem, uma vez que, se fosse ao contrário, não viriam de tão longe. Com isso, tais 

atividades passam a ser prioridades, já que requerem mais tempo e disposição.  

 

 

                                                           
1
 O Departamento de Integração Ensino, Pesquisa e Extensão incumbe-se da organização, planejamento e 

orientação das atividades realizadas nas Unidades de Produção constantes na estrutura organizacional do 

Campus integrando as mesmas às atividades planejadas em conjunto com ações de pesquisa e extensão. 
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Ilustração 2– Retrato da turma em atividades diárias no campo 

 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora (2018). 

 

A imagem demonstra um pouco do cotidiano desses alunos em aulas práticas. O 

sol, a chuva, a distância e as intempéries do campo estão presentes na realidade diária, 

contudo, mostram bom ânimo e determinação pela realização do curso em virtude de 

poderem vivenciar a prática agropecuária.  Todavia, ao retornarem à sala de aula, o 

cansaço físico impera sobre o intelectual. 

Quanto ao sistema de alimentação, os alunos semirresidentes almoçam 

gratuitamente no campus, sendo que grande parte do que se consome é resultado da 

própria produção, carnes, legumes, verduras, frutas e derivados de leite. Para os que 

residem na escola é oferecido café da manhã, almoço, jantar e ceia. Possuem uma 

alimentação reforçada tendo em vista que também consomem muita energia. 

Em se tratando da distribuição das disciplinas, ao total são dezoito divididas em 

núcleo da base nacional comum, núcleo diversificado, núcleo profissionalizante e 

núcleo complementar. Em relação ao núcleo profissionalizante há duas disciplinas, 

produção animal e produção vegetal, que possuem a Prática Profissional Supervisionada 

(PPS). Trata-se de um suplemento das disciplinas, que integram a parte prática dos 

conteúdos estudados em sala, onde os alunos vão para os setores de produção realizar 

atividades com animais, plantios e colheitas, como se realmente fossem produtores e 

estivessem trabalhando em sua propriedade.   
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Como se trata de uma escola-fazenda, há uma distância considerável entre os 

blocos em que estão instaladas as salas de aula e os setores de produção. No entanto, o 

trajeto de ida e volta é realizado a pé pelos alunos. Essas atividades práticas são 

realizadas dentro do horário normal de aula, dois horários semanais, sendo assim, os 

discentes às vezes saem de uma aula pertencente à disciplina do núcleo comum e 

precisam rapidamente colocar as vestimentas adequadas para irem realizar aula prática 

nos setores. Esse fato interfere no aprendizado, pois os alunos ficam aflitos pensando 

que não podem chegar atrasados ao local, e, com isso é comum pedirem que dispensem 

mais cedo para terem tempo de trocarem de roupa e se locomoverem.  

No que se refere à prática da leitura, esta fica muito prejudicada, pois todos os 

fatores citados constituem uma rotina acelerada, em que os alunos não somente utilizam 

esforço intelectual, mas o esforço físico, que gera um desgaste, ficam cansados,  e, 

consequentemente, no pouco tempo que resta a maioria opta por dormir. 

Entretanto esse cenário é explicado ao se analisar as peculiaridades do curso 

técnico em agropecuária, pois exige esse formato. Sobre o Perfil do Egresso do curso 

técnico em agropecuária o Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Agropecuária 

Integrado ao Ensino Médio/Campus Colorado do Oeste – PPC (2017) destaca as 

seguintes competências e habilidades: 

 

Maneja, de forma sustentável, a fertilidade do solo e os recursos 

naturais. Planeja e executa projetos ligados a sistemas de irrigação e 

uso da água. Seleciona, produz e aplica insumos (sementes, 

fertilizantes, defensivos, pastagens, concentrados, sal mineral, 

medicamentos e vacinas). Desenvolve estratégias para reserva de 

alimentação animal e água. Realiza atividades de produção de 

sementes e mudas, transplantio e plantio. Realiza colheita e pós-

colheita. Realiza trabalhos na área agroindustrial. Opera máquinas e 

equipamentos. Maneja animais por categoria e finalidade (criação, 

reprodução, alimentação e sanidade). Comercializa animais. 

Desenvolve atividade de gestão rural. Observa a legislação para 

produção e comercialização de produtos agropecuários, a legislação 

ambiental e os procedimentos de segurança no trabalho. Projeta 

instalações rurais. Realiza manejo integrado de pragas, doenças e 

plantas espontâneas. Realiza medição, demarcação e levantamentos 

topográficos rurais. Planeja e efetua atividades de tratos culturais. 

 

Fica evidente que as competências e habilidades primadas pelo curso definem o 

perfil do aluno, e por sua vez torna-se desafiador pensar em uma democratização do 

ensino em que haja a escolha de conteúdos voltados para a realidade do estudante, vivo 

e concreto para ele (LIBÂNEO, 2002). Outro fator a ser considerado diante da crítica 
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reflexiva é a autonomia do professor ―[...] a autonomia, no contexto da prática do 

ensino, deve ser entendida como um processo de construção permanente no qual devem 

se conjugar, se equilibrar e fazer sentido muitos elementos‖ (CONTRERAS, 2002, p. 

193). 

Com isso, foi preciso buscar meios para ressignificar o ensino da Literatura no 

IFRO campus Colorado do Oeste, considerando todo o contexto até aqui descrito, pois 

trata-se de um público peculiar, que está inserido em um tempo e espaço diferentes, 

tudo se faz único e o professor, da mesma forma que seus alunos, deve estar em 

constante busca. Assim como afirma Freire, 

 

[...] O homem pode refletir sobre si mesmo e colocar-se num 

determinado momento, numa certa realidade: é um ser na busca 

constante de ser mais e, como pode fazer esta auto-reflexão, pode 

descobrir-se como um ser inacabado, que está em constante busca. Eis 

aqui a raiz da educação. (FREIRE, 1979, p.27). 

 

Para tanto, é pela motivação do ainda não descoberto que vamos ao encontro de 

novos caminhos ou até mesmo (re) descobrindo-os, uma vez que ele nunca será o 

mesmo. A busca se valida na medida em que os agentes, professor e alunos, saem de 

sua zona de conforto para que juntos possam encontrar meios que contribuam para a 

formação de leitores literários.  

 

2.6 Da aproximação dos participantes e seus responsáveis para apresentação da 

pesquisa e para a obtenção do TALE-Termo de Assentimento Livre e Esclarecido e 

TCLE- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Mesmo sendo professora da turma, toda a pesquisa foi informada aos alunos e 

alunas e todos os procedimentos éticos foram respeitados. Para isso, definimos e 

realizamos alguns passos que foram importantes para o desenvolvimento da pesquisa-

ação: 

a) Foi enviado, no e-mail dos alunos, um convite para uma reunião, onde foi 

apresentado o projeto e lançado o convite de participação. Foi marcada 

para uma quarta-feira, período vespertino que, no horário da turma, é um 

espaço destinado para essa finalidade, pois nesse período os alunos não 

possuem aula, é um espaço destinado a atividades extraclasse; 
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b) Na reunião foi falado sobre os termos de consentimento, expondo o 

conteúdo e explicando todos os itens do termo, foi um momento para 

tirar as dúvidas e fazer explanação sobre o projeto; 

c) Depois do aceite foram encaminhados os termos aos pais, para serem 

assinados (onde consta telefone e e-mail da pesquisadora para que em 

qualquer momento pudessem entrar em contato para tirar dúvidas); 

d)  Posteriormente foi entregue uma via dos termos para alunos e 

responsáveis; 

e) Somente depois de todos os termos devidamente assinados foi marcado o 

primeiro encontro do grupo de diálogo coletivo com os alunos e alunas 

que aceitaram participar da pesquisa; 

Tais medidas foram necessárias para evitar a falta de ética na pesquisa ―O que 

tem sido proposto para contornar esse problema é o pedido de consentimento aos 

informantes para a realização da pesquisa‖ (LUDKE; ANDRÉ, 2017, p. 59). 

Outra medida importante para garantir a ética na pesquisa será o devido 

anonimato aos participantes. ―Uma medida geralmente tomada para manter o anonimato 

dos respondentes é o uso de nomes fictícios no relato, além, evidentemente, do cuidado 

para não revelar informações que possam identificá-las‖ (LUDKE; ANDRÉ, 2017, 

p.59). 

Quanto à descrição dos possíveis riscos da pesquisa ficou exposto de forma clara 

nos termos que a participação na pesquisa não traz complicações legais. Os 

procedimentos adotados pela mesma obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos, conforme Resolução nº 510 de 07 de abril de 2016 - Conselho 

Nacional de Saúde CONSEP, sendo a pesquisa aprovada para execução com parecer 

número: 2.847.385, conforme anexo A. No entanto como toda a pesquisa que envolve a 

ação humana essa pesquisa pode oferecer alguns riscos classificado nesta investigação 

como riscos de grau mínimos, ou seja, a probabilidade do dano ou desconforto pode ser 

previsto antecipadamente, sendo que na maioria das vezes esses danos são semelhantes 

aos vivenciados no cotidiano das pessoas.  

Assim destacamos alguns possíveis riscos, formas e medidas de prevenção e 

providências para minimizá-los: 

Método de Coleta de dados: O estudo foi realizado mediante o 

desenvolvimento de grupos chamados de Diálogo Coletivo. Portanto há possibilidade 

dos seguintes riscos: Sentimento de invasão de privacidade; perda do autocontrole ao 
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revelar pensamentos e sentimentos; desconforto ou constrangimento durante as 

conversas. Portanto foram adotadas as seguintes medidas de prevenção e providências 

para minimizar os riscos: o colaborador teve acesso antecipado ao roteiro das 

discussões; garantia de acesso aos resultados individuais após transcrição das discussões 

sendo facultado ao colaborador vetar trechos que julgasse inadequados para publicação; 

os desconfortos foram minimizados mediante a garantia de um local reservado 

escolhido pelo próprio colaborador para realização dos encontros bem como a liberdade 

para não responder questões que passíveis de constranger ou gerar desconforto; o 

pesquisador é qualificado para atentar-se a sinais verbais e não verbais de desconforto e 

suspender ou interromper imediatamente a qualquer momento a discussão caso seja 

percebido algum risco ou dano à saúde do sujeito participante; foi assegurada a 

confidencialidade; privacidade, proteção da imagem e a não utilização das informações 

que poderiam causar prejuízo as pessoas e/ou comunidades. 

Todas as informações coletadas na pesquisa são estritamente confidenciais, 

somente o pesquisador e o orientador tiveram acesso aos dados, sendo garantida a não 

violação e a integridade dos documentos apresentados. Em todo processo observou-se o 

princípio da ética na pesquisa, primando pelo respeito aos valores culturais, sociais, 

morais, religiosos e éticos, bem como os hábitos e costumes; destacando-se ainda a 

inexistência de conflito de interesses entre o pesquisador e os sujeitos da pesquisa. Os 

possíveis riscos se justificam pela importância do benefício esperado. 

Com todas as medidas tomadas a fim de manter a ética da pesquisa, obtivemos a 

confiança dos participantes atingindo a unanimidade no momento do convite, os trinta 

alunos aceitaram participar da pesquisa. Todos se sentiram motivados, pois  os itens 

ficaram bem claros e definidos. 

Assim criamos o grupo Diálogo Coletivo e os trinta alunos participaram durante 

toda a pesquisa, obtivemos algumas ausências durante alguns encontros, porém 

caracterizada apenas como o habitual da própria turma, não chegando a nenhuma 

desistência, o que possibilitou um repensar sobre o ensino da literatura, por meio do 

diálogo aberto entre alunos e professora e também foi viabilizado  o planejamento de  

sequências didáticas, produto desta pesquisa. 

A seção seguinte apresenta, por meio da pesquisa bibliográfica denominada 

estado do conhecimento informações sobre o Ensino da Literatura no Brasil, com 

recorte temporal delimitado na última década, 2008 a 2018. 
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3 O ENSINO DA LITERATURA NA ÚLTIMA DÉCADA (2008-2018): O QUE 

INFORMAM AS PESQUISAS 

 

O estudo apresentado foi realizado a partir de um mapeamento em teses e 

dissertações disponíveis no portal domínio público, defendidas no período de 2008 a 

2018, e aborda a temática do ensino da Literatura no Brasil, de maneira a possibilitar o 

entendimento de como a disciplina de Literatura vem sendo trabalhada nas escolas 

brasileiras. A contribuição do estado do conhecimento foi muito válida na medida em 

que proporcionou embasamento teórico sobre o que está sendo discutido, quais as 

abordagens, contribuindo para o campo de atuação profissional e possibilitando 

melhorias no ensino. 

Além dos dados obtidos na consulta ao Portal Domínio Público, estendeu-se a 

pesquisa aos portais do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação – 

Mestrado Acadêmico - PPGE/UNIR, Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar 

- Mestrado Profissional - PPGEE/UNIR, Programa de Pós-Graduação em Letras – 

Mestrado Acadêmico em Letras (PPG-Letras/UNIR) e Programa de Pós-Graduação em 

Estudos Literários – Mestrado Acadêmico (PPG-MEL/UNIR).  

Para dialogar com os dados levantados somaram-se as contribuições dos teóricos 

Bakhtin (1997), Candido (2011), Cereja (2005), Cosson (2006; 2014) e Freire (1979; 

1988; 1997; 2007). 

Muito se tem discutido sobre o ensino da literatura no ensino médio, uma vez 

que vários pontos ainda precisam ser revistos na disciplina de Língua Portuguesa e 

Literatura Brasileira, especificamente no que tange o ensino da literatura, pois percebe-

se cada vez mais o distanciamento dos jovens em relação às leituras literárias. 

Em face de tantas mudanças urge uma postura reflexiva por parte do professor, 

―É exatamente esta capacidade de atuar, operar, de transformar a realidade de acordo 

com finalidades propostas pelo homem, à qual está associada sua capacidade de refletir, 

que o faz um ser da práxis‖ (FREIRE, 1979, p.17). A reflexão torna o docente agente 

transformador de sua sala de aula e de sua escola, sendo o pensamento crítico 

fundamental para desencadear ações que possibilitam mudança. ―A reflexão-na-ação 

tem uma função crítica [...]. Pensamos criticamente sobre o pensamento que nos levou a 

essa situação difícil ou essa oportunidade e podemos, neste processo, reestruturar as 

estratégias de ação, as compreensões dos fenômenos ou as formas de conceber os 

problemas‖ (SCHÖN, 2000, p. 33).  
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Na medida em que a prática é avaliada forma-se uma postura crítica que visa o 

aperfeiçoamento das ações desenvolvidas diariamente. ―Ao refletir sobre sua prática, os 

professores não só desenvolvem suas estratégias docentes como também compreendem 

melhor os objetivos e princípios que devem levar à prática. Nessa perspectiva, os 

professores articulam problemas práticos e propostas de solução" (PEREIRA, 1998, 

p.170). Sob esse prisma, o professor é capaz de mover ações dentro da escola que 

extrapolem os muros e impacte a sociedade, sendo o incentivo à prática da leitura uma 

ferramenta essencial para a formação de um aluno consciente e atuante em seu meio. 

 

É obrigação da escola dar amplo e irrestrito acesso ao mundo da 

leitura, e isto inclui a leitura informativa, mas também a leitura 

literária: a leitura para fins pragmáticos, mas também a leitura de 

fruição: a leitura que situações da vida real exigem, mas também a 

leitura que nos permita escapar por alguns momentos da vida real. 

(SOARES, 2008, p. 6). 

 

A preocupação com o ensino da Literatura no ensino médio se dá principalmente 

pela falta de motivação dos alunos na realização de leituras que requerem um pouco 

mais da compreensão leitora. O texto literário vem perdendo seu espaço para outros 

gêneros que contemplam uma linguagem simplificada e rápida, atingindo somente a 

função de comunicação instantânea. A prática do ensino da Literatura precisa ganhar 

significado para o estudante, sendo assim, faz-se necessário pensar em estratégias de 

ensino que contemplem uma ação dialogada em que os conteúdos não são vistos 

isoladamente, mas se entrelaçam em um ponto comum: o aprendizado significativo, 

contextualizado e vivo. Nota-se que os clássicos literários precisam de um novo foco 

para atrair a atenção dos alunos. É preciso envolvê-los por meio de um trabalho 

diferenciado, objetivando a aplicabilidade de novas estratégias para a leitura de obras 

clássicas da Literatura, com abordagens que permitam relacionar as obras a sua 

importância histórico-social, resultando em um trabalho que possibilite a expressão 

artística. 

Todos esses reais objetivos do ensino da literatura são alvos de preocupação por 

parte de muitos professores da área, que entendem os prejuízos do abandono ou a má 

formação literária. Os levantamentos realizados, conforme mostrará o próximo item, 

apontam algumas pesquisas na área da educação que buscam contribuir para uma 

prática pedagógica diferenciada no ensino da literatura. 

  



45 
 

3.1 Um olhar para as produções no âmbito dos programas de pós-graduação no 

Brasil: Portal Domínio Público 

 

O método que utilizamos na realização de uma pesquisa precisa ser explicitado 

(SEVERINO, 2002). A metodologia selecionada para esta pesquisa se denomina estado 

do conhecimento. A pesquisa assim definida tem caráter bibliográfico e permite o 

mapeamento das produções científicas de um determinado tema e fonte.  

 

Essa compreensão do estado de conhecimento sobre um tema, em 

determinado momento, é necessária no processo de evolução da 

ciência, afim de que se ordene periodicamente o conjunto de 

informações e resultados já obtidos, ordenação que permita indicação 

das possibilidades de integração de diferentes perspectivas, 

aparentemente autônomas, a identificação de duplicações ou 

contradições, e a determinação de lacunas e vieses (SOARES, 1989, p. 

3). 

 

Segundo Romanowski e Ens (2006), esse tipo de pesquisa é caracterizado como 

―estado do conhecimento‖, já que aborda um único setor de publicações (dissertações e 

teses, ou artigos, ou livros, ou determinadas bases de dados, ou em determinados 

suportes de informações, ou anais de eventos da área em estudo, etc.) sobre o tema 

estudado. As autoras consideram que, mesmo havendo pesquisas bibliográficas mais 

amplas, como é o caso do estado da arte, estudos mais delimitados também possibilitam 

uma visão do que vem sendo produzido na área. 

Pesquisas assim se fazem relevantes por vários motivos, sendo uma delas 

permitir uma visão mais pontual sobre o assunto em questão, concomitantemente, 

também gera vários questionamentos imprescindíveis para o amadurecimento de um 

determinado estudo, como: de que forma um tema em específico está sendo abordado? 

Qual o tratamento metodológico adotado? De que maneira o que já foi pesquisado 

contribui para outro estudo? E várias outras indagações. Enfim, observar 

investigativamente outras produções acadêmicas permite constatar além dos pontos 

fortes, as lacunas existentes.  

 

[...] discutir uma certa produção acadêmica [...] tentando responder 

que aspectos e dimensões vem sendo destacados e privilegiados em 

diferentes épocas e lugares, de que formas e em que condições tem 

sido produzidas certas dissertações de mestrado, teses de doutorado, 

publicações em periódicos e comunicações em anais de congressos e 

de seminários. (FERREIRA, 2002, p. 257). 
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Assim, a triagem nos trabalhos acadêmicos, realizada de forma sistemática para 

que haja rigor nos levantamentos, é capaz de verificar os principais achados em relação 

ao tema em enfoque, indo além, ao evidenciar as áreas de menos abrangência, aonde a 

pesquisa não chegou. 

A base de dados de referência para a pesquisa foi o Portal Domínio Público 

(teses e dissertações) e os sites de programas de pós-graduação em educação e literatura 

da Universidade Federal de Rondônia. As consultas foram no mês de janeiro de 2019, 

em duas áreas: Letras/Literatura e Educação. Todos os elementos de busca foram os 

mesmos, alterando-se somente a área. Os elementos de busca utilizados para o 

levantamento foram: área do conhecimento: Educação/Literatura; título: Literatura; 

palavras-chave: Literatura; nível: mestrado/doutorado. Os anos pesquisados foram de 

2008 a 2018, um a um, conforme possibilidade da ferramenta de busca do Portal. As 

palavras-chave serão consideradas nossos descritores de busca. 

No Portal Domínio Público, ao adicionar um título com mais informações que 

somente ―literatura‖ ou acrescentar mais palavras-chave o resultado da pesquisa não 

apontou nenhum dado. Somente ao deixar de forma ampla ―literatura‖ houve 

indicadores de resultados. 

Inicialmente foram encontrados 620 documentos, entre teses e dissertações.  

Destes, a partir dos títulos que apresentavam alguma aproximação com o tema, 

selecionou-se uma mostra de 300, que após lidos os títulos e resumos, verificou-se que 

somente dezesseis abordavam o ensino de Literatura. Desse quantitativo, dez trabalhos 

foram submetidos à leitura analítica com posterior organização e elaboração de quadros 

com as partes que os constituíam.   

Foi constatado uma sequência considerável de anos que não houve nenhuma 

publicação de teses e dissertações, no portal de análise, envolvendo o tema ―Ensino da 

Literatura‖ (2011-2018). A última tese publicada no portal na área de educação que trata 

do ensino da literatura voltada à educação foi no ano de 2009. Já em dissertações a 

última foi em 2010. 

Consideramos relevante em nossa pesquisa levantar os estudos já realizados nos 

programas de pós-graduação stricto sensu da própria Universidade, já que poderia haver 

pesquisas já realizadas com a preocupação que tem nos motivado. Foram consultados 

quatro portais de programas de Pós-Graduação Stricto Sensu pertencentes à 

Universidade Federal de Rondônia: o Programa de Pós-Graduação em Educação - 

Mestrado Acadêmico (PPGE/UNIR); o Programa de Pós-Graduação em Educação 
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Escolar - Mestrado e Doutorado Profissional (PPGEE/UNIR); Programa de Pós-

Graduação em Estudos Literários - Mestrado Acadêmico (PPG-MEL/UNIR; o 

Programa de Pós-Graduação em Letras - Mestrado Acadêmico em Letras (PPG-

Letras/UNIR). A escolha se deu em razão de serem programas da área da educação, área 

do curso realizado, e em literatura e letras, área de formação da mestranda e 

relacionadas ao objeto em estudo. Além disso, são geograficamente os mais próximos 

ao lócus da presente pesquisa. Fez-se também um levantamento dos principais autores 

que contribuem com a temática das pesquisas levantadas. As teses e dissertações 

localizadas foram fichadas com o objetivo de identificar as seguintes partes de sua 

composição: título e ano, objetivo, problemática, palavras-chave, metodologia, 

referencial teórico, principais achados e conclusões. Os resultados das pesquisas nos 

portais estão dispostos nos quadros e comentários seguintes. 

 

Quadro 1 –Síntese do levantamento sobre o estado do conhecimento em ensino de literatura no 

Portal Domínio Público - 2008-2018 

Descritores 
Resultados 

Gerais 

Resultados 

Selecionad

os 

Resumo

s Lidos 

Texto 

completo 

lido e 

analisado 

Links de Acesso 

Literatura 620 300 300 - http://www.dominiopubl

ico.gov.br/pesquisa/Pesq

uisaPeriodicoForm.do 

Ensino de 

Literatura 

16 16 10 10 http://www.dominiopubl

ico.gov.br/pesquisa/Res

ultadoPesquisaPeriodico

Form.do 
Fonte:Elaboração da própria autora a partir de consultas ao Portal, janeiro de 2019. 

 

 Somaram-se aos resultados gerais as publicações entre os anos 2008-2010, uma 

vez que de 2011 a 2018 não se obteve dados. Após a busca que totalizou 620 (seiscentos 

e vinte) trabalhos na área da educação e das letras, com os descritores literatura e ensino 

de literatura, fizemos a leitura do título e resumo de 300 (trezentas) teses e dissertações 

sendo aquelas que o título se aproximava de nossa temática. Ao utilizar o descritor 

―ensino de literatura‖, dezesseis dissertações foram obtidas como resultado e de fato 

contemplavam o ensino de literatura em sala de aula e/ou a preocupação com a 

formação do leitor. Destas, consideramos que dez eram mais voltadas para nosso estudo 

e foram lidas analiticamente. O resultado da análise será apresentado a seguir:  

 

 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaPeriodicoForm.do
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaPeriodicoForm.do
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaPeriodicoForm.do
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/ResultadoPesquisaPeriodicoForm.do
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/ResultadoPesquisaPeriodicoForm.do
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/ResultadoPesquisaPeriodicoForm.do
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/ResultadoPesquisaPeriodicoForm.do
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Quadro 2 – Resultado do levantamento do estado do conhecimento sobre o ensino de literatura 

no Portal Domínio Público com o descritor ―ensino de literatura‖ – 2008-2018 

Dissertação de Julyana Moreira da Silva, 2008. 

Link de Acesso: 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=13

7888 

Título  Leitura, Literatura e Cinema na sala de aula: Uma cena. 

Objetivo Investigar o processo de desenvolvimento da leitura por meio 

da relação entre literatura e cinema na sala de aula. 

Problemática É possível desenvolver a leitura utilizando o cinema como 

contraponto à linguagem literária? 

Palavras-chave Leitura. Literatura. Cinema. 

Metodologia Pesquisa-ação. 

Referencial teórico Barthes (1996), Freire (1997;1986), Lajolo (1999), Thiollent 

(2005). 

Principais achados e 

conclusões 

Esse processo evidenciou a possibilidade do uso do recurso 

multimídia como pressuposto ao desenvolvimento da leitura, 

mas também deixou claro o papel ativo do professor nesse 

processo, bem como a importância do estudo das diferentes 

formas de linguagem que influenciam o mundo de hoje. Os 

resultados evidenciaram a necessidade de um trabalho 

continuado para que esse processo não se encerre em si mesmo. 

Tese de Nilsa Correa Faria Meneguetti, 2009. 

Link de Acesso: 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=14

9736 

Título  Análise descritiva dos planos de ensino de literatura das 

escolas de ensino médio de Umuarama-PR . 

Objetivo Desvelar como são interpretadas pelos educadores as ideias 

especificadas nos princípios, estético, político e ético do Art. 3º 

das DCNEM em valores pedagógicos no processo de 

elaboração dos Planos de Ensino para ―ensino de literatura‖ 

nas escolas de Ensino Médio de Umuarama - Pr. 

Problemática Os conteúdos descritos nos Planos de Ensino de Literatura 

podem atender ao objetivo de uma formação ética pela estética 

literária? 

Palavras-chave Ensino de literatura. Ensino Médio. Estética. Ética. Política. 

Metodologia Pesquisa descritiva. 

Referencial teórico Candido (1989), Coelho (1966), Gadotti (1994), 

Kleiman,(2000), Lajolo (1982). 

Principais achados e 

conclusões 

Os resultados apurados nesta análise descritiva revelam que, 

mesmo perante o amparo de uma Lei Federal (LDB) e de uma 

Lei Estadual (baseada nas DCNEM), o ensino da Literatura, 

quando subordinado na prática a uma Lei Escolar (Plano de 

Ensino), denuncia a ocorrência de um paradoxo existente entre 

a teoria discorrida na legislação e a prática realizada no 

processo ensino-aprendizagem nas unidades escolares. 

Dissertação de Jorge Alberto Lago Fonseca, 2009. 

Link de Acesso: 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=15

9920 

Título  Avaliação no Ensino de Literatura . 

Objetivo Fazer uma constatação de como está acontecendo o processo 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=137888
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=137888
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=149736
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=149736
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=159920
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=159920
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avaliativo no ensino de Literatura, com uma abordagem dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio para a 

disciplina de Literatura. 

Problemática Como acontece o processo avaliativo no ensino de Literatura? 

Palavras-chave Avaliação, Literatura, Ensino-aprendizagem, Professor-Aluno, 

Escola. 

Metodologia Pesquisa descritiva. 

Referencial teórico Malard (1985), Coutinho (2004), Luckesi (2005), Lestegás 

(2002), Perrenoud (2002), Larrosa (1998; 2004) e Freire 

(2001;2005). 

Principais achados e 

conclusões 

A Literatura enquanto disciplina possui todos os ingredientes 

necessários para constituir-se como disciplina escolar; possui 

um saber normatizado pelo seu coletivo, exercícios específicos 

da área, uma motivação adequada e por fim as suas práticas 

avaliativas. 

Dissertação de Siberia Sales Queiroz de Lima, 2009. 

Link de Acesso: 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=16

8154 

Título  O dialogismo Bakthiniano nas articulações hipertextuais de 

diferentes gêneros discursivos nas aulas de literatura do ensino 

médio. 

Objetivo Conhecer e analisar a dialogicidade, a polifonia e a 

intertextualidade nas produções de alunos. 

Problemática Como os processos hipertextuais podem contribuir para a 

formação literária dos alunos, proporcionando a constituição 

de leitores mais críticos capazes de compreender a obra 

literária e de se expressar em relação às suas experiências de 

leitura. 

Palavras-chave Polifonia.  Dialogismo. Intertextualidade. Literatura. 

Metodologia Pesquisa exploratória. 

Referencial teórico Bakhtin (2006;1999), Cosson (2006),  Freire (1985;1984;-

1997),  Zilberman (1991). 

Principais achados e 

conclusõe 

Verificou-se que a hipertextualidade é uma alternativa para a 

ruptura do ensino tradicional em torno da disciplina de 

Literatura.Buscou-se identificar como os processos 

hipertextuais podem contribuir para a formação literária dos 

alunos. 

Dissertação de Reginaldo de Jesus, 2010. 

Link de Acesso: 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=18

5202 

Título  O ensino de Literatura na educação profissional agrícola numa 

perspectiva dialógica: formando leitores. 

Objetivo Estudar o processo de compreensão de textos literários e a 

construção de conceitos em literatura, a partir de uma prática 

de ensino-aprendizagem centrada nas interações dialógicas, no 

espaço da sala de aula. 

Problemática O ensino da disciplina de Literatura, nos moldes em que vem 

sendo ministrada, não tem alcançado seu principal objetivo – a 

formação de leitores para a leitura do texto literário. 

Palavras-chave Ensino de Literatura, Interações Dialógicas, Formação de 

Leitores. 

Metodologia Sócio-histórica. 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=168154
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=168154
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=185202
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=185202
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Referencial teórico Bakhtin (2006;2003;2008), Cereja (2005), Freire (1989), 

Lajolo (2004). 

Principais achados e 

conclusões 

Na revisão de literatura e foram detectados os problemas 

pontuais que causam a deficiência no ensino desta disciplina: a 

ênfase na historiografia literária, utilização do livro didático 

como instrumento principal na exploração da leitura literária, 

ensino voltado ao vestibular.  

Tese de Hugo Monteiro Ferreira, 2008. 

Link de Acesso: 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=11

1399 

Título  A literatura na sala de aula: uma alternativa de ensino 

transdisciplinar. 

Objetivo Investigar o grau de transdisciplinaridade da leitura literária 

em sala de aula e propor a leitura literária como sendo uma 

alternativa de ensino transdiciplinar. 

Problemática Como acontece a escolarização do gênero literário baseada em 

uma abordagem de ensino transdisciplinar. 

Palavras-chave Currículo. Literatura. Transdisciplinaridade. Leitura. Ensino. 

Metodologia Pesquisa aplicada. 

Referencial teórico Cosson (2006), Freire (1998; 2002), Vigotski (2003), 

Zilberman (1997). 

Principais achados e 

conclusões 

A leitura literária pode permitir e possibilitar consistente 

reflexão em torno das ocorrências individuais e coletivas. 

Tese de Ana Beatriz Cabral, 2009. 

Link de Acesso: 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=16

5591 

Título O texto, o contexto e o pretexto: ensino de literatura, após a 

reforma do ensino médio. 

Objetivo Procura investigar o ensino de Literatura, após a reforma desse 

nível de ensino, sob o delineamento de três campos teóricos 

convergentes, quais sejam, a Literatura e seu ensino, a reforma 

educacional como política pública de Estado e os professores e 

seus saberes. 

Problemática Como as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio - DCNEM e os Parâmetros Curriculares Nacionais do 

Ensino Médio – PCNEM, modificaram o ensino da Literatura, 

tendo em vista que a reforma retirou formalmente a Literatura 

como disciplina. 

Palavras-chave Políticas públicas de educação. Reforma do ensino 

médio.Ensino de Literatura. Formação de Professores. Práticas 

pedagógicas e saberes docentes. 

Metodologia Pesquisa aplicada. 

Referencial Teórico Abramovay (2003), Brasil (1996;1999;2003), Cândido (2000), 

Contreras (2002), Tardif (2002). 

Principais achados e 

conclusões 

Predomínio de questões linguísticas para o ensino de 

Literatura, bem como o excessivo formalismo teórico aliado à 

historicidade acrítica de que se reveste o conteúdo dessa 

disciplina. 

Dissertação de Isaias de Oliveira Ehrich ,2009. 

Link de Acesso: 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=16

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=111399
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=111399
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=165591
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=165591
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.do?select_action=&co_autor=107537
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=164397
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4397 

Título  Entre os apitos da casa-de-força, a barragem: da análise 

textual à sala de aula. 

Objetivo Analisar o romance A Barragem, buscando 

compreender a representação de aspectos sócio-

histórico-culturais de São Gonçalo no enredo do 

romance A Barragem e contribuindo para a inserção de 

novas as práticas pedagógicas no cotidiano escolar. 

planejar e exercitar o estudo do romance em sala de 

aula. 

Problemática Questão norteadora e evidencia que São Gonçalo tem, 

sim, um texto literário, que A Barragem, e que merece 

(por que não?) ser trabalhado em sala de aula, 

sobretudo no sertão paraibano. 

Palavras-chave Literatura. Representação Social. Didatização do saber. 

Metodologia Pesquisa bibliográfica 

Referencial teórico Bakhtin (1988), Candido (2003),  Cosson (2006), Jauss 

(1994). 

Principais achados e conclusões A segunda parte  da dissertação está voltada para a 

educação em sala de aula e discorre sobre o ensino, 

práticas e formação docentes e a didatização do saber 

literário. 

Dissertação de Roberta Monteiro Alves, 2010 

Link de Acesso: 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=19

7094 

Título  A literatura de cordel em sala de aula: uma proposta 

pedagógica para a construção de um sujeito crítico. 

Objetivo Apresentar uma proposta de abordagem da literatura de 

cordel em salas de aula. 

Problemática Como a educação contemporânea não pode mais 

conviver com a exclusão da cultura popular e de seus 

sujeitos discursivos, torna-se urgente a utilização de um 

processo de ensino-aprendizagem cada vez mais aliado 

à diversidade e à identidade cultural. 

Palavras-chave Literatura de cordel.  Leitura. Educação. 

Aprendizagem. Sujeito. 

Metodologia Pesquisa bibliográfica e aplicada. 

Referencial teórico Bakhtin (2003, 2006), Barthes (1984), Lajolo (2001), 

Slater (1984), Soares (2002). 

Principais achados e conclusões O objetivo máximo da pesquisa é a sala de aula. O 

texto trás algumas práticas que deram certo. 

Tese de Florencio Caldas de Oliveira, 2010. 

Link de Acesso: 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=19

7962 

Título  O ensino de literatura na perspectiva dos gêneros 

literários: uma proposta de trabalho. 

Objetivo Investigar  o ensino de literatura no ensino médio e 

busca propor um modelo de ensino na perspectiva dos 

gêneros literários. 

Problemática Quais os caminhos para uma mudança significativa no 

ensino da literatura no ensino médio? 

Palavras-chave Ensino de literatura. Gêneros literários. Leitura. 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=197094
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=197094
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=197962
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=197962
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Literatura de entretenimento. História do ensino de 

literatura. Livro didático. 

Metodologia Pesquisa aplicada. 

Referencial teórico Bakhtin (2000), Barthes (2004), Candido (1993),  

Cereja (2005), Chartier (2001).  

Principais achados e conclusões A pesquisa aponta uma nova possibilidade de ensino 

pautado no estudo dos gêneros literários,  podendo ser 

o  caminho para uma mudança significativa no ensino 

de literatura no ensino médio e  inclusive promover o 

gosto pela leitura literária entre jovens alunos, leitores 

em formação. 
Fonte:Elaboração da própria autora a partir dos materiais bibliográficos indicados no quadro, janeiro de 

2019. 

 

A partir das categorias de análise propostas no quadro, verifica-se que em todos 

os textos há uma preocupação com o ensino da literatura. Fica evidente também que 

buscam pontuar quais são os principais equívocos dentro da disciplina, destacando-se o 

currículo e a falta de formação dos professores, e consideram que ambos levam a um 

ensino pautado na historiografia, restringindo-se somente ao que é abordado no livro 

didático, além de uma preocupação exacerbada com a avaliação. Assim, as pesquisas 

selecionadas apontam algumas estratégias de ensino, que de acordo com a problemática 

suscitada o pesquisador busca meios para que o ensino da literatura possa atingir seu 

objetivo de formar leitores críticos.  

Quanto aos autores referenciados nos trabalhos lidos, notou-se a recorrência de 

Candido, Cosson, Freire e Lajolo, que igualmente defendem o importante papel da 

leitura na sociedade como ferramenta de criticidade e participação ativa nas diversas 

formas de interação social e também a presença de Bakhtin contribuindo com as 

questões dialógicas do texto.  

Já em relação ao quantitativo de teses e dissertações que tratam sobre o ensino 

da literatura as produções ainda são limitadas. Dos 300 trabalhos, realizados leitura de 

títulos e resumos, a sua grande maioria preocupou-se com questões de teoria literária, 

abordando análises de linguagem e discurso, estrutura da obra, verossimilhança, 

polissemia, entre outros aspectos ligados ao olhar da crítica literária.  

 

3.2 O lugar do ensino de Literatura em pesquisas em programas de pós-graduação 

da UNIR 

 

A segunda parte da investigação que implicou na consulta aos portais de 

programas de Pós-Graduação stricto sensu pertencentes a UNIR, em Porto 
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Velho/Rondônia, teve como objetivo verificar como a temática ensino da literatura está 

sendo abordada (ou não) em programas na área da educação, letras e literatura da 

própria instituição a qual se vincula esta pesquisa. 

Para isso, a consulta se deu nos próprios portais dos programas, nas dissertações, 

uma vez que se trata de mestrados, pois os programas ainda não possuem doutorado. O 

PPGEE já tem o doutorado em educação escolar, mas o curso foi aprovado em 2018 e a 

primeira turma ingressou neste ano de 2019. Em razão dos portais não apresentarem 

sistema de busca, houve a necessidade de pesquisa manual, por ano e temas. O recorte 

temporal também compreendeu a última década, dessa vez de acordo com a 

disponibilidade das dissertações no portal. O levantamento nos portais dos programas 

foram realizados no mês de janeiro de 2019. 

No PPGE - Acadêmico da UNIR, o levantamento aconteceu nos anos de 2010 

a 2017, pois não havia dissertações de 2018 publicadas na página no período da 

consulta. Realizou-se a leitura de todos os temas das 118 dissertações disponíveis no 

portal do programa e não foi encontrada nenhuma pesquisa na área sobre ensino da 

literatura. Na busca foi possível verificar uma pesquisa com a palavra-chave leitura 

literária, na dissertação ―O lugar da leitura e da leitura literária na formação dos 

graduandos em Química da Universidade Federal de Rondônia‖, ano de 2016, contudo a 

pesquisa apresenta um estudo que visa entender o lugar da leitura literária na formação 

dos graduandos em Química, pretendendo avaliar em que medida o curso de 

Licenciatura em Química utiliza a leitura de textos literários que estejam relacionados à 

temática de química, no processo de formação dos graduandos. Enfim, apesar da 

palavra-chave ser a mesma do estudo que estamos desenvolvendo, não contempla o 

ensino da literatura na educação básica, com ênfase no ensino médio. 

Já no PPGEE - Profissional, da UNIR, em razão do próprio tempo de 

existência do programa (primeira turma aberta em 2014), estavam disponíveis para 

pesquisa as dissertações defendidas nos anos de 2015, 2016, 2017 e 2018. Realizou-se a 

leitura dos temas das 61 dissertações e apenas uma apresentou a temática literatura. 
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Quadro 3 –Síntese do levantamento sobre o estado do conhecimento de estudos sobre o ensino 

de literatura realizados pelo PPGEE - 2008-2018 

Descritores 
Resultados 

Geral 

Resultados 

Selecionados 

Lidos e 

Analisados 
Links de Acesso 

Literatura 0 0 0 http://www.mepe.unir.br/pagina/exi

bir/8866 

Ensino de 

Literatura 

1 1 1 http://www.mepe.unir.br/pagina/exi

bir/1723 
Fonte:Elaboração da própria autora a partir de consultas ao portal, janeiro de 2019. 

 

A dissertação ―Encantamento com a literatura infantil: contribuições à prática 

pedagógica para formação de leitores‖, apesar de não ter enfoque no ensino da literatura 

no ensino médio se faz relevante,  pois mostra como a literatura, no caso a infantil, pode 

contribuir com a formação de leitores, com a constituição do sujeito e com o letramento 

literário. Utilizou-se de autores como Bakhtin e Freire, também basilares para o estudo 

que estamos desenvolvendo. 

No PPG-Letras a busca acorreu entre os anos de 2010 a 2017, conforme 

disponibilidade no portal do programa. Foram localizadas 136 dissertações, destas 

estavam disponíveis 119 e por sua vez 17 delas voltam-se para a literatura, porém 

somente 1 (uma) pesquisa aplica-se ao ensino da literatura. Das 17 pesquisas que tratam 

sobre a literatura escolhemos também 1 (uma) para fazer um estudo analítico. 

 

Quadro 4 –Síntese do levantamento sobre o estado do conhecimento de estudos sobre o ensino 

de literatura realizados pelo PPG-Letras - 2008-2018 

Descritores 
Resultados 

Geral 

Resultados 

Selecionados 

Lidos e 

Analisados 
Links de Acesso 

Literatura 17 1 1 http://www.mestradoemletras.unir.

br/pagina/exibir/4804 

Ensino de 

Literatura 

1 1 1 http://www.mestradoemletras.unir.

br/pagina/exibir/4803 
Fonte:Elaboração da própria autora a partir de consultas ao portal, janeiro de 2019. 

 

Com o descritor ―Literatura‖ fizemos a análise da dissertação ―A leitura na 

graduação em Letras: por uma constante preocupação com a formação de leitores‖, ano 

2016. A pesquisa visou identificar o hábito de leitura dos estudantes dos Cursos de 

Letras - UNIR, campus de Porto Velho/RO e discutir o vínculo da utilização da 

Biblioteca Universitária com a formação do leitor crítico no período acadêmico. A 

pesquisa tem como palavra-chave a leitura e aborda a formação de leitores, por esse 

motivo foi selecionada para uma leitura detalhada, mesmo apresentando um enfoque 

diferente ao qual nos propomos. 

http://www.mepe.unir.br/pagina/exibir/8866
http://www.mepe.unir.br/pagina/exibir/8866
http://www.mepe.unir.br/pagina/exibir/1723
http://www.mepe.unir.br/pagina/exibir/1723
http://www.mestradoemletras.unir.br/pagina/exibir/4804
http://www.mestradoemletras.unir.br/pagina/exibir/4804
http://www.mestradoemletras.unir.br/pagina/exibir/4803
http://www.mestradoemletras.unir.br/pagina/exibir/4803
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A dissertação com o descritor ―Ensino de Literatura‖ tem como título: ―O ensino 

da leitura pela literatura: a formação de leitores nas escolas‖, ano 2016. A pesquisa 

retrata a leitura e escrita desde os seus primórdios, com temas sobre a leitura, a escrita e 

a literatura como um fator importante no decorrer dos tempos e trazendo também a 

possibilidade de se desenvolver o ensino da leitura por meio de uma análise pela 

Literatura. Apesar de não apresentar a parte prática do ensino de literatura, o estudo 

retratou dois capítulos com contribuições acerca do tema de interesse: Leitura da 

literatura no ensino / Formação como leitor literário. O ponto peculiar no estudo foi à 

reflexão sobre a leitura e como o ensino da leitura vem contribuindo para a formação do 

leitor e a função humanizadora da Literatura. Este item vai ao encontro da linha a qual 

nos propomos na pesquisa. 

No PPG-MEL a busca ocorreu entre os anos de 2011 a 2017, conforme 

disponibilidade no portal do programa. Foram localizadas 100 dissertações, destas 

estavam disponíveis 33, contudo somente 1 (uma) pesquisa aplica-se ao ensino da 

literatura. Dessa vez não houve escolha para leitura analítica de nenhuma dissertação 

com o descritor ―Literatura‖, pois títulos e resumos não condiziam com os objetivos que 

buscamos. 

 

Quadro 5 –Síntese do levantamento sobre o estado do conhecimento de estudos sobre o ensino 

de literatura realizados pelo PPG-MEL - 2008-2018 

Descritores 
Resultados 

Geral 

Resultados 

Selecionados 

Lidos e 

Analisados 
Links de Acesso 

Literatura 100 0 0 http://www.mestradoemletras.unir.b

r/pagina/exibir/4808 

Ensino de 

Literatura 

1 1 1 http://www.mel.unir.br/pagina/exibi

r/1020 
Fonte:Elaboração da própria autora a partir de consultas ao portal, janeiro de 2019. 

 

A dissertação analisada tem como título: ―A leitura literária em sala de aula e 

sua contribuição para o exercício da cidadania‖, ano 2017. O assunto apresentado 

relaciona-se ao desenvolvimento da leitura literária enquanto fator de inclusão na 

escola, tendo como propósito avaliar se a arte literária contribui para a formação social 

do aluno para o exercício da cidadania. Os resultados da análise dos dados se mostraram 

relevantes para nosso estudo. Quanto ao uso da leitura literária na escola, a pesquisa 

revelou que os alunos leem, todavia não utilizam com frequência a biblioteca, preferem 

ler dentro da sala de aula, não possuem o hábito de levarem livros para casa. Também se 

evidenciou o fato de preferirem as obras denominadas best-sellers, e não canônicas. 

http://www.mestradoemletras.unir.br/pagina/exibir/4808
http://www.mestradoemletras.unir.br/pagina/exibir/4808
http://www.mel.unir.br/pagina/exibir/1020
http://www.mel.unir.br/pagina/exibir/1020
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Assim, constata-se a ausência de leitura de obras brasileiras clássicas. Evidenciou-se 

que a jornada de trabalho docente, em muitos casos, não permite ao professor criar 

situações favoráveis ao gosto pela leitura.  

Diante da análise dos quadros 3 e 5 percebeu-se a falta de pesquisas voltadas a 

prática pedagógica da literatura enquanto disciplina, não presenciou-se a preocupação 

quanto ao repensar do ensino da literatura no estado de Rondônia ao qual os 4 

programas fazem parte. Outras áreas do conhecimento foram objeto de estudo como 

Matemática, Química, Biologia, Educação Inclusiva, entre outras, contudo a Literatura 

como disciplina ficou restrita. As pesquisas acerca da literatura ficaram em torno de 

temas ligados à Teoria Literária e Literatura Comparada. Faltam olhares voltados para a 

investigação das problemáticas do Ensino da Literatura no interior da sala de aula, que 

se apóie nas teorias, contudo que apresente seus resultados práticos.  

Uma possibilidade para explicarmos esses dados pode ser em razão das linhas de 

pesquisas dos programas, algumas se direcionam à abordagens estritamente teóricas.  

 

Quadro 6 –Síntese do levantamento sobre as linhas de pesquisa de programas de pós-graduação 

Stricto Sensu da UNIR-RO 

Programas Linhas de pesquisa 

PPGE - Acadêmico Linha 1 – Formação Docente. 

Linha 2 – Políticas e Gestão Educacional. 

PPGEE - Profissional Linha do Curso de Mestrado - única: Práticas Pedagógicas, 

Inovações Curriculares e Tecnológicas. 

Linhas do Curso de Doutorado (Início em 2019):  

Linha 1: Formação de Professores, Trabalho Docente e Práticas 

Pedagógicas na Educação Básica. 

Linha 2: Currículo, Políticas e Diferenças Culturais na Educação 

Básica.  
PPG-Letras Linha 1: Estudos descritivos e aplicados de Línguas e Linguagens. 

Linha 2: Estudos de Diversidade Cultural 

PPG-MEL Linhas de Pesquisa até 2018: 

Linha 1 - Literatura, Teoria e Crítica. 

Linha 2 - Literatura, outros saberes e outras Artes. 

Linha de Pesquisa a partir 2019: 
Linha 1 - Estudos de Literatura, Cultura e Letramento. 

Linha 2 – Literatura, Memória e Identidade Pan-Amazônicas. 
Fonte: Elaboração da própria autora a partir de consulta aos portais dos programas listados no quadro, 

janeiro 2019. 

 

A pesquisa que realizamos vincula-se a linha de pesquisa ―Práticas Pedagógicas, 

Inovações Curriculares e Tecnológicas‖, assim, de modo geral, visa contribuir para a 
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melhoria e desenvolvimento das práticas pedagógicas escolares nas diversas áreas do 

conhecimento, para tal estudo, delimitamos a Literatura como área principal. 

Notou-se uma futura possibilidade de pesquisas com objetivos semelhantes a 

que estamos trilhando, a partir de 2019, com a formação da linha de pesquisa ―Estudos 

de Literatura, Cultura e Letramento‖, do PPG-MEL, pois traz como objetivo, segundo o 

portal do programa, reunir estudos cuja temática se atenha à análise de obras de 

diferentes gêneros literários, a partir de uma leitura crítica com abordagem em 

diferentes correntes teóricas, aplicadas à literatura e outras artes, e estudos de recepção e 

circulação. Dentre as perspectivas da circulação, a linha leva em conta a formação do 

leitor a partir do letramento literário e da aplicação teórica desse referencial. 

 

3.3 Alguns apontamentos sobre o ensino da literatura  

 

De acordo com as pesquisas analisadas percebe-se que o maior problema no 

ensino da literatura seja não entender a real função da literatura, o que implica no 

dissociamento dela com o ser humano, na medida que a distancia dos valores culturais e 

a compreende de forma isolada. A partir de Bakhtin (1997) temos uma literatura ligada 

diretamente à cultura de uma determinada sociedade. 

 

A ciência literária deve, acima de tudo, estreitar seu vínculo com a 

história da cultura. A literatura é uma parte inalienável da cultura, 

sendo impossível compreendê-la fora do contexto global da cultura 

numa dada época. Não se pode separar a literatura do resto da cultura 

e, passando por cima da cultura, relacioná-la diretamente com os 

fatores socioeconômicos, como é prática corrente. (BAKHTIN, 1997, 

p. 362). 

 

A literatura por sua vez pode ser uma prática capaz de entender as próprias 

relações entre o ser humano, pois de acordo com as mudanças de uma sociedade a 

forma de ler um texto pode ser diferente. 

 Conseguinte, para a formação do leitor é preciso de mudanças no ensino da 

literatura em que reconheça a interação existente entre escritor/obra e leitor. A leitura 

prazerosa acontece quando o aluno é motivado assim adentrando-se a camadas mais 

profundas por meio da fruição estética (JAUSS, 1979). O aluno ocupa uma posição 

dinâmica ao passo que interage diretamente com o texto. A significação é dada pelo 

leitor, e o modo como recebe o texto, implica sua bagagem de mundo, ou seja, o 
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conjunto ideológico, cultural, sociológico, bem como aspectos históricos e psicológicos 

interferem no modo como o leitor recebe o texto e na forma como fará suas inferências 

sobre ele. 

 

A obra que surge não se apresenta como novidade absoluta num 

espaço vazio, mas, por intermédio de avisos, sinais visíveis e 

invisíveis, traços familiares ou indicações implícitas, predispõe seu 

público para recebê-la de uma maneira bastante definida. Ela desperta 

a lembrança do já lido, enseja logo de início expectativas quanto a 

―meio e fim‖, conduz o leitor a determinada postura emocional e, com 

tudo isso, antecipa um horizonte geral da compreensão vinculado, ao 

qual se pode, então – e não antes disso -, colocar a questão acerca da 

subjetividade da interpretação e do gosto dos diversos leitores ou 

camadas de leitores. (JAUSS, 1994, p.28). 

 

Entrecruzando ao caráter dinâmico do leitor e sua relação com a obra em um 

determinado contexto, Bakhtin (1997) corrobora aos conceitos apresentados por Jauss 

(1979) por evidenciar uma abordagem dialógica do texto, considerando o leitor parte 

essencial desse processo e associando a ele toda sua carga cultural. Não existe texto sem 

leitor, visto que a ele compete enche-lo de significados, sendo diferente na proporção de 

suas experiências com o mundo a sua volta. Para Iser (1979) o texto possui 

lacunas/vazios que precisam ser preenchidos de acordo com a perspectiva do leitor. 

Ignorar o contexto do leitor implica em perder: 

 

[...] os indícios que revelariam seu caráter de dirigir-se a alguém, a 

influência da resposta pressuposta, a ressonância dialógica que remete 

aos enunciados anteriores do outro, as marcas atenuadas da alternância 

dos sujeitos falantes que sulcaram o enunciado por dentro. Tudo isso, 

sendo alheio à natureza da oração como unidade da língua, perde-se e 

apaga-se. Esses fenômenos se relacionam com o todo do enunciado e 

deixam de existir desde que esse todo é perdido de vista (BAKHTIN, 

2007, p. 328). 

 

Desta forma, para Bakhtin (2007) a literatura é um acontecimento de ordem 

social.Da mesma maneira Candido (2011) também considera os aspectos sociais como 

forma de entender e definir a literatura, pois emana de um povo em uma determina 

época, assim é direito de todos, sendo impossível separá-la do ser humano, visto que 

todos os níveis de uma sociedade produzem literatura e necessitam dela. ―a literatura 

aparece claramente como manifestação universal de todos os homens em todos os 

tempos. Não há povo e não há homem que possam viver sem ela, isto é, sem a 
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possibilidade de entrar em contato com alguma espécie de fabulação‖ (CANDIDO, 

2011, p.174). 

Em consonância com o papel social da literatura tem-se a função humanizadora, 

que permite ao indivíduo um encontro profundo com suas emoções, com ele mesmo, 

capaz de transformá-lo, despertar o senso crítico e seus deveres na sociedade, indo além 

do olhar para si mesmo, mas enxergando no outro ele próprio, logo se manifestando 

como necessidade universal do homem. Além do aspecto humanizador da literatura, os 

vários aspectos da linguagem também são ressaltados, pela diversidade de textos que 

podem ser evidenciados ao se tratar do literário, provocando a percepção do mundo e 

sua realidade, através do imaginário: 

 

A literatura tem sido um instrumento poderoso de instrução e 

educação, entrando nos currículos, sendo proposta a cada um como 

equipamento intelectual e afetivo. Os valores que a sociedade 

preconiza, ou os que consideram prejudiciais, estão presentes nas 

diversas manifestações da ficção, da poesia e da ação dramática. A 

literatura confirma e nega, propõe e denuncia, apóia e combate, 

fornecendo a possibilidade de vivermos dialeticamente os problemas 

(CANDIDO, 2011, p. 175). 

 

Outrossim, a literatura dá forma aos sentimentos, acrescenta visão de mundo e 

liberta o ser humano (CANDIDO, 2011). As mudanças requeridas pela sociedade, 

partem do ideal de conscientização do próprio ser humano. Assim, observa-se a escola 

como o espaço educacional favorável para a formação do aluno, não só acrescentando-

lhe conteúdos indispensáveis para prosseguir nos estudos e na vida, mas atuando na 

dimensão humanística, o que acarreta no crescimento intelectual e atua como ação 

libertadora. O ser/aluno passa a entender seu papel existencial e a sair de sua zona de 

conforto para interagir construtivamente com seu meio. 

 

O ponto de partida para uma análise, tanto quanto possível 

sistemática, da conscientização, deve ser uma compreensão crítica dos 

seres humanos como existentes no mundo e com o mundo. Na medida 

em que a condição básica para a conscientização é que seu agente seja 

um sujeito, isto é, um ser consciente, a conscientização, como a 

educação, é um processo específico e exclusivamente humano. É 

como seres conscientes que mulheres e homens estão não apenas no 

mundo, mas com o mundo. Somente homens e mulheres, como seres 

―abertos‖, são capazes de realizar a complexa operação de, 

simultaneamente, transformando o mundo através de sua ação, captar 

a realidade e expressá-la por meio de sua linguagem 

criadora.(FREIRE, 20007, p.77). 
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Compreender as relações sociais é indispensável para também entender o que 

seria existir no mundo e com o mundo. Considera-se que existir no mundo é de caráter 

singular para todos, todavia existir com o mundo acontece por meio do processo de 

interação do indivíduo com a sociedade, parte dessa análise a importância da educação 

que liberta o ser humano, que o transforme e também o conduza a ações em favor dos 

que estão a sua volta. Para Jauss (1994) A função social somente se manifesta na 

plenitude de suas possibilidades quando a experiência literária do leitor adentra o 

horizonte de expectativa de sua vida prática, ou seja, de alguma forma o leitor associa 

dados da obra com o seu cotidiano. 

Através da literatura o professor e professora são capazes de levar o aluno e 

aluna a melhor o compreender e desenvolver uma postura compromissada com a 

sociedade, refletindo e atuando em sua realidade, sempre na perspectiva de melhorá-la. 

 

Assim, como não há homem sem mundo, nem mundo sem homem, 

não pode haver reflexão e ação fora da relação homem-realidade. Esta 

relação homem-realidade, homem-mundo, ao contrário do contato 

animal com o mundo, como já afirmamos, implica a transformação do 

mundo, cujo produto, por sua vez, condiciona ambas, ação e reflexão. 

É, portanto, através de sua experiência nestas relações que o homem 

desenvolve sua ação-reflexão, como também pode tê-las atrofiadas. 

(FREIRE, 1979,p.17-18). 

 

Dessa forma, o compromisso do professor com a sociedade o faz diferente, pois 

objetiva a transformação do todo através da mudança do indivíduo, um ser que é: ―[...] 

capaz de admirá-lo para, objetivando-o, transformá-lo e, transformando-o, saber-se 

transformado pela sua própria criação; um ser que é e está sendo no tempo que é o seu, 

um ser histórico, somente este é capaz, por tudo isto, de comprometer-se. (FREIRE, 

1979, p.17).  

Alinha-se a essa concepção de literatura as proposições de Cosson (2006), que 

destaca a literatura como produção e prática social, produzidas pelo ser humano e para 

ele mesmo, sendo o encontro do mesmo em um universo de experiências singulares, 

compartilhando-as com a comunidade ao seu redor, e em função disso, assumindo seu 

compromisso com a coletividade. 

 

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 



61 
 

mesmos. E isso se dá porque a literatura é uma experiência a ser 

realizada. É mais que um conhecimento a ser reelaborado, ela é a 

incorporação do outro em mim, sem renúncia da minha própria 

identidade. No exercício da leitura podemos ser os outros, podemos 

viver como os outros, podemos romper os limites do tempo e do 

espaço de nossa experiência e, ainda assim, sermos nós mesmos. 

(COSSON, 2006, p.17). 

 

Para discutir a importância da literatura parte-se primeiramente de sua função 

humanística, entendendo-a como produto direto de uma sociedade em sua forma 

intrínseca e extrínseca, preponderando seu vínculo direto com o social e seu poder de 

transformação do indivíduo e da comunidade que o rodeia. Contudo é também preciso 

entendê-la dentro de seu papel formador, que por sua vez está perdendo seu valor, ―[...] 

estamos diante da falência do ensino da literatura. Seja em nome da ordem, da liberdade 

ou do prazer, o certo é que a literatura não está sendo ensinada para garantir a função 

essencial de construir e reconstruir a palavra que nos humaniza‖ (COSSON, 2006, 

p.23). 

Há um desvirtuamento do ensino da literatura em uma época em que muitos 

estão perdendo o contato com o outro, em que olhar para si mesmo já não é um 

exercício tão fácil. As múltiplas tarefas de uma sociedade altamente capitalista 

consomem o próprio tempo de pensar, pois este exige reflexão. Assim, entender o texto 

literário em sua complexidade é partir da ideia inicial do que é ler um texto, ou seja o 

ato da leitura.  

 

[...] no ato da leitura está envolvido bem mais do que o movimento 

individual dos olhos. Ler implica troca de sentidos não só entre o 

escritor e o leitor, mas também com a sociedade onde ambos estão 

localizados, pois os sentidos são resultados de compartilhamentos de 

visões do mundo entre os homens no tempo e no espaço. (COSSON, 

2006, p.27). 

 

A não leitura do texto implica na não formação do leitor, e é essa a realidade que 

permeia em muitas escolas. Os alunos não conseguem adentrar-se nas camadas mais 

profundas do texto, não interpretam o texto dentro da riqueza de possibilidades de 

sentidos que o só o gênero literário disponibiliza, ou seja, o caráter plurissignificativo 

do texto é deixado de lado. O aluno deve ser o agente da leitura, capaz de compreender, 

interpretar, de modo a preencher as lacunas do texto (ISER, 1979).A leitura deve ir além 

do que está nas linhas. 



62 
 

Como o ensino da literatura se faz efetivamente enquanto disciplina ou por um 

currículo específico apenas no ensino médio, percebe-se ainda mais as consequências 

dessa estrutura, o que resulta em alunos com dificuldades de interagir com o texto. 

Somam-se à leitura superficial as falhas no currículo e a má formação do professor. 

 

No ensino médio, o ensino da literatura limita-se à literatura brasileira, 

ou melhor, à história da literatura brasileira, usualmente na sua forma 

mais indigente, quase como apenas uma cronologia literária, em uma 

sucessão dicotômica entre estilos de época, cânone e dados 

biográficos dos autores, acompanhada de rasgos teóricos sobre 

gêneros, formas fixas e alguma coisa retórica em uma perspectiva para 

lá de tradicional. [...] estamos diante da falência do ensino da 

literatura. Seja em nome da ordem, da liberdade ou do prazer, o certo 

é que a literatura não está sendo ensinada para garantir a função 

essencial de construir e reconstruir a palavra que nos humaniza. Em 

primeiro lugar porque falta um objeto próprio de ensino. Os que se 

prendem aos programas curriculares falta um objeto próprio de ensino. 

Os que se prendem aos programas curriculares escritos a partir da 

história da literatura precisam vencer uma noção conteudística do 

ensino [...] (COSSON, 2009, p.22-23). 

 

Observa-se a deflagração atual da literatura no ensino médio e o importante 

papel do professor como mediador desse processo. Quando esse não acontece da forma 

apropriada a literatura passa a ser tratada como apêndice da disciplina Língua 

Portuguesa,ou por ser tratada superficialmente no ensino fundamental, ou pela redução 

à história literária no ensino médio. 

Fica claro que a leitura precisa ser sistemática, efetiva e organizada segundo os 

objetivos da formação do aluno. É preciso que seja trabalhada exatamente ao contrário 

do que Cosson (2009) aponta e crítica como o cenário de muitas práticas em sala de 

aula, em que o texto literário perdeu sua essência, havendo um predomínio do estudo da 

periodização das escolas literárias em detrimento da real função da literatura. 

É preciso compreender a função da literatura dentro do caráter 

plurissignificativo atribuído ao texto.Podemos falar em leitura literária quando se 

efetiva um processo de interação do leitor com a obra e nos parece impossível essa 

interação quando a literatura é utilizada como pretexto para ensinar gramática, ao passo 

que a literatura perdeu seu espaço como uma disciplina e passou a fazer parte de um 

ensino concomitante com a Língua Portuguesa, depois das novas diretrizes implantadas 

pelos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio – PCNEM, ficou muito 
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visível a confusão feita em relação ao ensino da literatura, o que gerou insatisfação de 

muitos professores em relação aos PCNEM: 

 

[...] a insatisfação dos professores em relação aos PCNEM tornou-se 

quase uma unanimidade. Primeiramente, por conta da insuficiência 

teórica e prática do documento; em segundo lugar, porque fazia 

críticas ao ensino de gramática e de literatura sem deixar claro como 

substituir antigas práticas escolares por outras, em acordo com as 

novas propostas de ensino; em terceiro lugar, porque, na opinião de 

muitos professores, a literatura ─ conteúdo considerado a ―novidade‖ 

da disciplina no ensino médio ─ ganhou um papel de pouco destaque 

no documento, isto é, o papel de ser apenas mais uma entre as 

linguagens que se incluem na área de Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias: Língua Estrangeira, Educação Física, Educação Artística 

e Informática. (CEREJA, 2005, p.179). 

 

Sobre a falta de informações do documento no que tange a conteúdos e 

metodologias no ensino da Língua Portuguesa em que a Literatura passa ser integrada, 

Cereja (2005, p.193) acrescenta: ―Apesar disso, na área específica de Língua 

Portuguesa, falta aos documentos que deveriam fomentar o debate sobre a reforma de 

ensino na disciplina ⎯ os PCNEM e os PCN+ ⎯ maior desenvolvimento das propostas 

ou maior clareza sobre conteúdos e metodologia a serem adotados.‖ Esse é um fator 

agravante nas divergências existentes. Cereja continua sua explanação também, assim 

como Cosson, fazendo um panorama do ensino da literatura na atualidade: 

 

A prática de ensino de literatura mais comum hoje, que pode ser 

observada nos planejamentos escolares, nos manuais didáticos 

existentes no mercado e no relato direto de professores e alunos, 

consiste em, primeiramente, circunscrever o conteúdo a ser 

desenvolvido no ensino médio em dois domínios essenciais. 

Primeiramente, logo nas primeiras aulas da 1a série do ensino médio, 

a construção de alguns conceitos básicos da Teoria Literária e da 

Teoria da Comunicação, considerados ―ferramentas‖ indispensáveis 

para lidar com o texto literário. [...] A partir daí, então, tem início o 

estudo da história da literatura, que perdurará até o fim do ensino 

médio. [...] Portanto, o vínculo existente entre o programa escolar e o 

programa do exame vestibular é direto, sendo este, quase sempre, 

determinante das escolhas feitas no primeiro, principalmente nas 

escolas da rede particular, em que há uma forte expectativa de toda a 

comunidade (famílias, alunos, professores, direção) quanto à 

aprovação dos alunos nas universidades mais renomadas, que são 

geralmente as públicas. A abordagem historicista da literatura, que 

muitas vezes apresenta pouco de histórica, sustenta-se numa 

apresentação panorâmica da série literária, isto é, 75 numa seqüência 

de movimentos literários ou estilos de época e dos principais autores e 

obras, ancorados numa linha do tempo. Os autores são os indicados 

pela tradição canônica; os textos escolhidos são os igualmente 
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apontados como representativos do escritor, do movimento literário ou 

da geração a que ele está cronologicamente ligado. (CEREJA, 2005, 

p.73-74). 
 

Levanta-se mais uma vez a questão do ensino da periodização literária, ―a 

abordagem historicista da literatura‖, e vai além em suas colocações atribuindo a 

influência dos vestibulares na escolha das obras a serem trabalhadas pelos professores 

em sala. É notório a importância de saber trabalhar com o texto literário, pois não 

conhecer os objetivos da literatura pode levar ao fracasso da disciplina. 

 

3.4 Considerações sobre as pesquisas analisadas 

 

A pesquisa bibliográfica intentou uma análise qualitativa dos dados, porém sem 

desprezar os dados quantitativos, que foram relevantes para a construção de nossas 

inferências.  

Na primeira parte da investigação, no portal domínio público, destaca-se uma 

preocupação evidente nas pesquisas para que o ensino da literatura atinja o objetivo de 

formar leitores, para isso constatou-se nas teses e dissertações analisadas algumas 

práticas diferenciadas de ensino que foram utilizadas como estratégia pedagógica para 

que a literatura cumpra sua função de formar leitores. A literatura associada ao cinema e 

a interdisciplinaridade são formas utilizadas por muitos professores e que podem surtir 

um bom resultado.  

Percebeu-se também que a literatura se efetiva através de uma atividade de 

escrita, a segunda sendo resultado da primeira. Assim toda atividade de leitura literária 

que aconteça em sua plenitude, tem como consequência uma escrita coerente.  

Foi observado que em todos os trabalhos que deram resultados positivos foi 

necessário um mover do professor, em que assumiu sua responsabilidade para intervir 

na situação, encontrando meios para solucionar os problemas detectados. Zilberman 

(1991) e Cosson (2006,2014) apontam que a mudança desse cenário requer 

posicionamento do professor frente a novos procedimentos educacionais, cabendo a ele 

um repensar sobre sua prática. 

Já na segunda parte da investigação que implicou na consulta aos portais de 

programas de Pós-Graduação Stricto Sensu pertencentes à UNIR-Rondônia constatou-se 

uma lacuna, pois a literatura não foi enfoque de pesquisas na área da educação, 

privilegiou-se outras disciplinas como a Matemática, Química, Informática entre outras. 
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A educação inclusiva e questões ambientais também foram objetos de estudo nas 

pesquisas dos programas, assim como o campo das políticas públicas e formação de 

professores. Notou-se uma quantidade maior de pesquisas que olham a literatura por 

meio da crítica literária, prevalecendo o campo teórico. Limitaram-se as pesquisas que 

apresentam a teoria associada à prática, que investigam a leitura literária dentro da 

disciplina de literatura, que visem à busca de melhorias para o desempenho dos 

professores na disciplina, pois a teoria vista isoladamente se distancia das possibilidades 

de um trabalho dinâmico e comprometido com a sociedade, que por sua vez também é 

dinâmica. Assim cada teoria é como se fosse uma partícula de conhecimento que se 

desvelará de múltiplas formas de acordo com o momento e público que se destina. É de 

conhecimento que a linha de pesquisa dos programas tem aspecto norteador para os 

estudos, e que muitas acabam por afunilar o caráter estritamente teórico da literatura, 

contudo mesmo em linhas que possibilitam uma visão prática isso não ocorreu.  

Em relação aos apontamentos dos teóricos Bakhtin (1997), Candido (2011), 

Cereja (2005), Cosson (2006, 2014) e Freire (1979, 1988, 1997, 2007), Iser (1979) e 

Jauss (1979) notou-se primeiramente a importância do leitor como receptor do texto, o 

forte impacto da formação humanística sobre a sociedade por meio da leitura. Destacou-

se a crítica presente sobre o cenário atual do ensino da literatura, sendo os principais 

motivos: a confusão entre aula de literatura e aula de língua portuguesa, a ênfase no 

ensino da periodização da literatura e a influência dos vestibulares. A Literatura não 

pode ficar resumida somente ao ler, esse ler no sentido de cumprir protocolos, sem 

significado, sem romper barreiras, sem realmente entender o que está sendo lido, sem 

almejar voos maiores. Não significa ―passar os olhos‖ nas palavras sem abertura para 

um contato interior. Espera-se que a disciplina de Literatura proporcione atividades em 

que a leitura seja significativa, levando a formação do leitor literário. 

Em suma, é considerável a preocupação frente à crise do ensino da literatura, 

porém as medidas para atuação de uma prática reflexiva mediante a postura de 

professor-pesquisor depende do mover-se do docente, posicionado-se como ser capaz de 

influenciar positivamente seus alunos, tomando a leitura de textos literários como ponto 

de partida para se auto conhecer e conhecer o mundo, para além de formar uma opinião, 

ser capaz de concretizá-la, partindo da transformação do ser individual  para o coletivo. 

O professor analisa sua prática e o seu contexto sendo chamado a mudar essa realidade 

buscando estratégias que visem alcançar o objetivo da disciplina. Também destacamos a 

importância de pesquisas que constatem os problemas existentes na disciplina e 
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busquem aplicar estratégias para minimizá-los, que detalhem todo o processo e 

divulguem os resultados, dessa forma colaborando com outros professores e professoras 

para que também sejam investigadores de sua prática. 

E os alunos e alunas, o que pensam e esperam para o ensino de literatura? Na 

próxima seção apresentaremos a formação do grupo Diálogo Coletivo seus objetivos e 

proposta para um repensar da prática de ensino.  
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4 GRUPO DIÁLOGO COLETIVO COMO UM ESPAÇO DE REFLEXÃO 

SOBRE O ENSINO DA LITERATURA: RESSIGNIFICANDO A PRÁTICA 

 

Nesta seção apresentaremos sobre a formação e as ações realizadas a partir do 

grupo denominado ―Diálogo Coletivo‖. Serão narradas as experiências vivenciadas 

sobre a temática de estudo por meio das discussões em conjunto, bem como as ações 

propostas para minimizar o problema encontrado. Assim, cada aluno participante é visto 

a partir de seus anseios, medos, expectativas, e, acima de tudo, como um sujeito capaz 

de modificar positivamente o seu meio. Com isso, esta proposta de intervenção nasceu 

do posicionamento crítico e consciente da pesquisadora e alunos/participantes. 

Os dados coletados estão organizados a partir de temas relacionados a cada ação 

desenvolvida. 

 

Quadro 7– Síntese do itinerário percorrido na intervenção 

Formação do Grupo 

―Diálogo Coletivo‖ 

  

 Esta análise aponta a importância do professor pesquisador como 

reflexivo de sua prática. Dessa forma, o convite para participação do 

Grupo ―Diálogo Coletivo‖ possibilitou a criação de um espaço para a 

formação de conhecimento e posicionamento crítico. 

  

Encontros do Grupo 

―Diálogo Coletivo‖ 

 Primeiro encontro: dialogar sobre o que é literatura. Reflexão sobre a 

importância da literatura. 

  

 Segundo encontro: dialogar sobre a base familiar de incentivo à 

leitura.  Resgate da infância. 

  

 Terceiro encontro: dialogar sobre as preferências de leitura. Refletir 

sobre os motivos que nos levam a fazer determinada escolha. 

  

 Quarto encontro:dialogar sobre o que eles esperam da disciplina de 

literatura brasileira. Refletir sobre o que a ementa propõe. 

  

Planejamento de 

Ação de Intervenção 

 Por meio das discussões buscou-se elaborar estratégias de ensino que 

visassem à formação do leitor literário. Assim, trabalhamos no 

planejamento de uma ação de intervenção que favorecesse a 

alteração da prática pedagógica. Foram elaboradas algumas 

sequências didáticas concebidas a partir das conversas no Grupo 

―Diálogo Coletivo‖ levando em consideração a análise do perfil dos 

alunos do Curso Técnico em Agropecuária do IFRO campus 

Colorado do Oeste. As sequências didáticas serão apresentadas como 

produto da pesquisa-ação. 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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Discutiremos, nos próximos subitens cada uma das etapas desenvolvidas na 

pesquisa-ação e que foram sinteticamente apresentadas no quadro 7. 

 

4.1 Formação do Grupo “Diálogo Coletivo”: o professor pesquisador e a reflexão 

sobre sua prática 

 

A orientação dialógica é naturalmente um fenômeno próprio a todo 

discurso. Trata-se da orientação natural de qualquer discurso vivo. 

Em todos os seus caminhos até o objeto, em todas as direções, o 

discurso se encontra com o discurso de outrem e não pode deixar de 

participar, com ele, de uma interação viva e tensa. Apenas o Adão 

mítico que chegou com a primeira palavra num mundo virgem, ainda 

não desacreditado, somente este Adão podia realmente evitar por 

completo esta mútua orientação dialógica do discurso alheio para o 

objeto. Para o discurso humano, concreto e histórico, isso não é 

possível: só em certa medida e convencionalmente é que pode dela se 

afastar (BAKHTIN, 1988, p. 88). 

 

O Grupo ―Diálogo Coletivo‖ baseia-se na perspectiva dialógica Bakhtiniana 

(1988) e dos círculos de cultura de Freire (2007). 

O primeiro preza pelas relações estabelecidas entre o sujeito e o seu meio, 

dependendo do outro para lhe dizer a seu respeito o que de seu lugar não se pode ver, e 

o outro, por sua vez, também dependendo incondicionalmente dele. Significa também, 

expor suas ideias de forma a não desprezar a do outro, mais sim se colocando na 

posição de sujeito incompleto que pode se fazer e refazer por meio de um movimento 

dialógico. Com base nessa perspectiva optamos por não dividir a sala em pequenos 

grupos, mais sim criar oportunidades para um diálogo aberto. 

Já o segundo, busca também, por meio das relações em equipe, encontrar 

caminhos para solucionar problemas detectados em uma dada situação, primando o bem 

coletivo e o crescimento social, tomando individualmente a responsabilidade para o 

crescimento do coletivo. 

Sendo assim, as duas bases para formação do grupo Diálogo Coletivo emergem 

da interação discursiva, um campo democrático e autônomo para que problemas sejam 

evidenciados e juntos se possa encontrar soluções com base no respeito e no 

compromisso individual e comprometimento com o papel social. Em nosso caso, nasceu 

do anseio por encontrar possíveis caminhos na formação do leitor literário. Trata-se de 

um repensar sobre a prática pedagógica através do exercício reflexivo, a ação e reflexão 

como constituintes da práxis (FREIRE, 1979), indo além, buscando alcançar uma 
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prática intelectual crítica (CONTRERAS, 2002). Assim, por se tratar de uma pesquisa-

ação percebemos que:   

 

[...] o processo se modifica continuamente em aspirais de reflexão e 

ação, onde cada espiral inclui: 

 aclarar e diagnosticar uma situação prática ou um problema prático 

que se quer melhorar ou resolver; 

 formular estratégias de ação; 

 desenvolver essas estratégias e avaliar sua eficiência; 

 ampliar a compreensão da nova situação (situação resultante); 

 proceder os mesmos passos para a nova situação prática 

(PEREIRA, 1998, p.162) 

 

O grupo foi composto por uma turma de trinta alunos do segundo ano do curso 

técnico em agropecuária do IFRO campus Colorado do Oeste. Ressalta-se que em 

alguns encontros, nem todos se fizeram presentes, porém por motivos típicos da turma, 

que é a dificuldade de alguns para chegarem à escola, acarretando em faltas e atrasos. 

Assim, tais ausências não foram caracterizadas como desistência do grupo. Chama-se 

Diálogo Coletivo por se tratar de uma conversa aberta com todos os integrantes da 

turma, todos juntos em círculo, em um espaço para discutir o ensino da disciplina, 

buscando meios, a partir do perfil dos alunos e do curso, para aproximar o aluno da 

Literatura, garantindo um diálogo aberto para que se levante dados capazes de 

identificar as principais causas da repulsa pela leitura literária e em conjunto se projete 

um planejamento de uma ação de intervenção composto por sequências didáticas que 

apresentem novas possibilidades para o ensino da Literatura, que prime pela formação 

do leitor (COSSON, 2006) e coloque o aluno como receptor ativo e dinâmico diante o 

texto (JAUSS, 1979). 

O primeiro passo para a formação do grupo dependia do aceite dos alunos para 

participação no projeto de pesquisa, para isso o convite foi enviado no e-mail da turma. 

No dia combinado todos se fizeram presentes na própria sala da classe em uma quarta-

feira período vespertino, que durante o ano de 2018 foi um horário já destinado para 

atividades extraclasse, não sendo distribuída nenhuma aula nesse período, de modo que 

cada professor poderia marcar antecipadamente alguma atividade com os alunos. Foi 

falado sobre os objetivos do projeto e sobre os termos de consentimento, todos os itens 

do termo foram explicados.  
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Ilustração 3 – Apresentação do projeto aos alunos participantes 

 

Fonte: Arquivo de imagem da pesquisadora, 05/09/2018. 

 

Os alunos puderam tirar as dúvidas e perceberam que, diferentemente dos outros 

momentos, eles poderiam participar ativamente na construção de uma proposta de 

ensino, eles teriam voz. ―O educador que escuta aprende a difícil lição de transformar o 

seu discurso, às vezes necessário, ao aluno, em uma fala com ele‖ (FREIRE, 1997, 

p.71).  Esse momento de escuta sensível foi imprescindível para fortalecer as relações 

entre os membros da classe, estabelecer mais confiança entre alunos/professor e intervir 

na prática por meio de um discurso democrático e criando um diálogo coerente entre 

alunos/professor. 

 

A escuta sensível reconhece a aceitação incondicional do outro. Ela 

não julga, não mede, não compara. Ela compreende sem, entretanto, 

aderir às opiniões ou se identificar com o outro, com o que é 

anunciado ou praticado. A escuta sensível afirma a coerência do 

pesquisador. Este comunica suas emoções, seu imaginário, suas 

perguntas, seus sentimentos profundos [...] (BARBIER, 2004, p. 94). 

 

Analisando o perfil da turma notei o quanto necessitavam serem ouvidos, não 

que as outras turmas que fizeram parte da minha caminhada como docente não 

requeriam tal cuidado, mas esta se fazia ainda mais indispensável no sentido de parar 

para escutá-los, os olhos gritavam por atenção. Tal fato se explica pelo grande número 

de alunos que moram longe de seus familiares e o restante que passam a maior parte do 

dia longe de casa, saem de madrugada e chegam em casa à noite, como foi exposto na 

primeira seção desta dissertação. Por várias vezes fui procurada no horário de 
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atendimento ao aluno
2
 para que eles pudessem simplesmente conversar sobre coisas 

corriqueiras, pedir conselhos, desabafarem e também tirarem dúvidas sobre os 

conteúdos, pois com a sala cheia ficam temerosos em se expressarem, apreensivos pela  

reação dos colegas e até mesmo do professor, em decorrência de muitos relatos de 

bullying e autoritarismo de professores.   

Assim, é fato que a correria do cotidiano escolar impede que muitos professores 

ouçam seus alunos, visto que a preocupação em dar conta de todos os conteúdos da 

matriz curricular tira de cena a fantástica oportunidade de viver uma experiência 

significativa. 

 

A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, 

requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos 

tempos que correm: requer parar para pensar, parar para olhar, parar 

para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar, e escutar mais 

devagar; parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos 

detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, 

suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, 

abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a 

lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, 

ter paciência e dar-se tempo e espaço. (LARROSA, 1999, p. 21) 

 

A turma participante da pesquisa apresentava muitos problemas no sentido de 

respeitar a fala do colega, os diálogos instituídos eram carregados de agressão. Não se 

olhava dentro dos olhos. O Grupo Diálogo Coletivo visou experimentar o novo por 

meio do exercício do diálogo, e entender que: ―A palavra é uma espécie de ponte 

lançada entre mim e os outros. Se ela se apóia sobre mim numa extremidade, na outra 

apóia-se sobre o meu interlocutor‖ (BAKHTIN, 1988, p.115). Além de perceber na 

interação através da fala, uma forma de crescimento mútuo e transformação social, de 

saber ouvir e falar no momento certo, 

 

A primeira virtude do diálogo consiste no respeito aos educandos, não 

somente enquanto indivíduos, mas também enquanto expressões de 

uma prática social. Não se trata do espontaneísmo, que deixa os 

estudantes entregues a si próprios. O espontaneísmo, afirma ele, só 

ajudou até hoje à direita. A presença do educador não é apenas uma 

sombra da presença dos educandos, pois não se trata de negar a 

autoridade que o educador tem e representa. (GADOTTI, 1996, p.84). 

 

                                                           
2
O horário de atendimento ao aluno no IFRO campus Colorado do Oeste destina-se a atender de forma 

individual ou coletiva os alunos que queiram tirar dúvidas sobre os conteúdos em um horário que os 

mesmos não tenham aula, podendo ser no horário de almoço ou depois do expediente. 
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O fato de se sentirem capazes de transformar uma situação, se sentirem 

relevantes, autônomos no sentido de construírem seus conhecimentos (FREIRE, 1997) 

foi importante para a aceitação unânime da turma no projeto de pesquisa. Para a 

formação da consciência crítica dos participantes buscou-se atingir as seguintes 

características, conforme descritas por Freire (1979, p.64): 

 

Reconhece que a realidade é mutável. 

Repele toda transferência de responsabilidade e de autoridade e aceita 

a delegação das mesmas. 

É indagadora, investiga, força, choca. 

Ama o diálogo, nutre-se dele. 

Face ao novo, não repele o velho por ser velho, nem aceita o novo por 

ser novo, mas aceita-os na medida em que são válidos. 

Na medida em que o homem cria, recria e decide, vão se formando as 

épocas históricas. E é também criando, recriando e decidindo como 

deve participar nessas épocas.  

 

Essas várias características fizeram-se presentes na turma, constatando que 

conseguiram alcançar a consciência crítica. Através do diálogo foi possível questionar 

algumas coisas que não estavam indo bem na disciplina e a partir daí criar e recriar 

meios para solucionar o problema.  

Assim, por meio do processo de reflexão sobre a ação o conhecimento 

pedagógico se constrói, movendo-se de atividades pré-planejadas para posterior 

avaliação (ELLIOTT, 2003). A reflexão foi o que impulsionou todas as discussões, 

sendo entendida não como um ato isolado, mas como o ponto de partida para ações 

modificadoras.  

 

[...] Através da reflexão em ação os problemas são construídos e 

estabelecidos a partir de fenômenos encontrados em sala de aula. É 

um processo que une e integra "sabedoria, conhecimento implícito, 

planos, técnicas, ideias e justificação, todos radicados na 

experiência". (ELLIOTT, 2003, p. 141). 

 

Nesse momento, buscamos uma prática que além de ser reflexiva  seja 

intelectual crítica, (CONTRERAS, 2002) uma vez que deixamos claro que precisamos 

ir além de uma mudança de prática individual em sala de aula, que o ensino não é uma 

prática constituída somente pelo professor, mas cada aluno tem sua participação nessa 

construção e seu compromisso com a sociedade. 

A sala de aula foi o laboratório de análise para descoberta dos problemas, ―não 

posso conceber um professor que não se questione sobre as razões subjacentes às suas 
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decisões [...] que não faça dos seus planos de aulas meras hipóteses de trabalho a 

confirmar ou a infirmar no laboratório que é a sala de aula‖ (ALARCÃO, 2001, p.25). 

Busquei como professora-investigadora levantar, por meio dos diálogos do 

grupo, as principais causas do problema e o que poderia ser feito para minimizá-las. 

Todas as questões lançadas no grupo levavam a reflexão e a uma chamada para 

mudança. A reflexão significa não apenas pensar sobre a situação, mas analisá-la 

criticamente, pensar no motivo de sua existência, nas consequências e os possíveis 

impactos na sociedade e como se pode agir a partir dela. Examinar com senso crítico e 

de forma sistemática a própria prática passa a ser uma atividade investigativa 

(STENHOUSE, 1984). 

Quando pensamos na criação de um grupo na sala de aula para que se pudesse 

alcançar os objetivos da pesquisa, preferimos não dividir a turma, mas sim fazermos um 

grande grupo, unindo todos os alunos da sala, para que as diferenças fossem respeitadas, 

para que todos pudessem falar e serem ouvidos de forma autônoma e democrática. 

A princípio fiquei um pouco apreensiva em relação ao convite para participarem 

no projeto, por isso procurei enfatizar os benefícios, como seria positivo para eles, para 

a instituição e para a comunidade como um todo. Todos aceitaram participar. Muitos 

pareciam empolgados, pouquíssimos ficaram indiferentes, porém, deram parecer 

positivo para participação. Os alunos se sentiram motivados pelo fato de perceberem 

seu grande valor na pesquisa, que o professor nem sempre vem com tudo pronto, 

contudo pode juntamente com seus alunos experimentar novos caminhos, construir 

juntos, criar e recriar, aprender um com o outro e compreender que assim se constrói o 

conhecimento.  

 

[...] O desenvolvimento do professor pressupõe, assim, um contexto 

prático no qual os professores são livres para experimentar. Sendo a 

pesquisa-ação educacional vista como um processo de experimentação 

curricular inovador, faz pouco sentido falar em desenvolvimento de 

professores como pesquisadores-ação em contextos nos quais eles não 

podem livremente experimentar com suas práticas. (ELLIOTT, 2003, 

p. 143). 

 

O professor não se faz sozinho, nem o aluno se faz sozinho, um precisa do outro. 

A docência e a discência são indissociáveis (FREIRE, 1997). É nessa relação de 

completude que o conhecimento foi sendo construído, por meio de um diálogo aberto 

que teve como base a constituição do grupo Diálogo Coletivo. 
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4.1.1 Primeiro encontro do grupo “Diálogo Coletivo” 

 

Leite, leitura 

letras, literatura, 

tudo o que passa, 

tudo o que dura 

tudo o que duramente passa 

tudo o que passageiramente dura 

tudo,tudo,tudo 

não passa de caricatura 

de você, minha amargura 

de ver que viver não tem cura 

Paulo Leminski (1996, p. 26) 

 

Todo encontro requer um preparo, e isso não foi diferente nos encontros do 

Diálogo Coletivo. Pensar se daria certo ou não permeou minhas ideias, tirou meu sono, 

entretanto encheu-me de esperança, pois para nos lançarmos ao novo é preciso arriscar, 

ousar. 

Depois da apresentação do projeto marcamos a data para o primeiro encontro 

logo na semana seguinte, aproveitando a manifestação positivae a empolgação da turma. 

Assim, em uma quarta-feira, 12 de setembro, nos reunimos em uma sala pré-preparada, 

com todas as cadeiras formando um grande círculo. Aos poucos foram chegando, e no 

horário combinado, 14horas, todos os trinta alunos estavam presentes. 

Primeiramente agradeci a presença de todos, salientei novamente sobre a 

importância de cada um na pesquisa. Após esse primeiro momento iniciamos uma 

discussão sobre o que é Literatura e refletimos em torno da importância de um texto 

literário. 

 

Ilustração 4– Primeiro encontro para o Diálogo Coletivo 

 

Fonte: Arquivo de imagem da pesquisadora, 12/09/2018. 

 

https://www.pensador.com/autor/paulo_leminski/
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Ao lançar o primeiro questionamento “O que entendem por Literatura?” 

todos mudaram de fisionomia, se mostraram preocupados em proferir uma resposta ao 

qual julgavam ser correta ou errada. Quando notei essa preocupação tratei rapidamente 

de esclarecer que o importante era o fato de serem autênticos, falar de forma espontânea 

ajudaria a alcançarmos nosso objetivo. 

Assim, obtivemos o seguinte resultado conforme descrito no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 3– A compreensão dos alunos participantes sobre o que é literatura 

 

Fonte: Registros levantados a partir do Grupo Diálogo Coletivo, em 12 de setembro de 2018. 

 

Fica evidente que a literatura é vista por aquele grupo de alunos, indicador azul 

do gráfico 3, como a reunião de obras dos renomados autores. Tal conceito foi atrelado 

às afirmações de que literatura se trata ―daqueles livros chatos e entediantes‖ (Aluna 

A4). Esta fala foi confirmada por todos os vinte alunos pertencentes ao subgrupo que 

possuem o mesmo conceito de que literatura é a reunião de obras dos renomados 

autores. 

Um primeiro fator a ser considerado para a dificuldade na definição do que seja 

literatura pode ser explicado devido às tantas mudanças, ao longo da história, quanto ao 

emprego do termo. Com isso, percebemos que não é tão fácil defini-la.  

Outros fatores dessa não compreensão da importância literatura e não enxergá-la 

dentre de suas especificidades pode ser explicada, segundo Cosson (2006, p. 11), pelo 

fato que: 

67%

27%

6%

O que os alunos entendem por literatura?

Compreendem a literatura como um estudo de obras de grandes autores - os clássicos.(20 

alunos)

Entendem a literatura como o estudo de textos em geral. (8 alunos)

Concebem a literatura como uma forma de manifestação humana em um dado período da 

história.(2 alunos)
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Alguns acreditam que se trata de um saber desnecessário. Para esses, a 

literatura é apenas um verniz burguês de um tempo passado, que já 

deveria ter sido abolido das escolas. [...] Essa postura arrogante com 

relação ao saber literário leva a literatura a ser tratada como apêndice 

da disciplina de Língua Portuguesa, quer pela sobreposição à simples 

leitura no ensino fundamental, quer pela redução da literatura à 

história no ensino médio. É a mesma arrogância que reserva à 

disciplina Literatura no ensino médio uma única aula por semana, 

considera a biblioteca um depósito de livros e assim por diante. [...] É 

por isso que não se importam se o ensino de literatura constitui-se em 

uma sequência enfadonha de autores, características de estilos de 

época e figuras de linguagem, cujos nomes tão-somente devem ser 

decorados independentemente de qualquer contexto [...]. Por fim, há 

aqueles que desejam muito estudar literatura ou qualquer outra coisa. 

Todavia, seja por falta de referências culturais ou pela maneira como a 

literatura lhes é retratada, ela se torna inacessível. Para eles, a 

literatura é um mistério, cuja iniciação está fora de seu alcance. Não 

surpreende, portanto, que tomem a poesia como um amontoado de 

palavras difíceis e tenham dificuldade em distinguir a ficção de outros 

discursos da realidade. 

 

 Chegar ao ensino médio sem entender a importância da literatura significa que 

faltou quem trouxesse esse esclarecimento, pois não foram tocados, não tiveram 

experiência com a literatura (LARROSA, 2002). 

Portanto, outro passo no diálogo foi refletirmos sobre a relevância da literatura, 

ou seja, partindo da premissa de literatura como conjunto de obras, conceito afirmado 

pela maioria dos alunos, porém com a necessidade de depreende-la do estereótipo de 

algo fora do alcance das pessoas devido a linguagem ―difícil‖ o que a torna ―chata‖, 

conforme fala dos alunos. Desse modo é preciso perceber o texto literário através das 

relações que se estabelecem com a linguagem. 

 

[...] a obra literária é sempre um artefacto, um objecto produzido no 

espaço e no tempo – um objeto, como escreve Lukács
3
, que se separa 

do sujeito criador [...] possuindo uma realidade material, uma textura 

semiótica sem as quais não seriam possíveis nem a leitura, nem o 

juízo estéticos (AGUIAR; SILVA, 1997, p. 34). 

 

No campo da linguagem percebemos a literatura como um objeto que, quando 

entregue ao seu leitor,interage com o criador, uma vez que cabe ao leitor atribuir 

sentido.―Uma interpretação que ignorasse esta experiência estética primeira seriaprópria 

                                                           
3
 Georg Lukács: Filósofo húngaro (1885-1975). Aderiu ao marxismo e militou no clandestino Partido 

Comunista da Hungria, em 1918. Nesse período, publicou História e Consciência de Classe (1923). Além 

de pensador do marxismo político, foi um dos mais influentes críticos literários do século XX. Publicou A 

teoria do romance (1916), obra que repudiou após aderir ao marxismo clássico 
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da presunção do filólogo que cultivasse o engano de supor que o texto fora feito não 

para o leitor, mas sim, especialmente, para ser interpretado‖. (JAUSS, 1979, p.45). Para 

Jauss, a interação das experiências compartilhadas entre leitor e autor são essências para 

que aconteça a fruição estética. 

Essa multiplicidade de sentidos torna o texto vivo, pois desperta novos sentidos 

a cada novo leitor, além de suscitar novas significações a cada nova leitura do mesmo 

leitor, sendo na obra literária evidenciada a ―poética‖ e a ―expressão criativa‖ do autor. 

No século XX, as pesquisas sobre a linguagem ganham impulso e o conceito de 

literatura recebe um tratamento específico que nunca ocorreu anteriormente. Agora, em 

meio a visões tradicionais que priorizam os fatos não literários na interpretação da obra, 

surge a ideia de literatura como uma forma de expressão artística construída na palavra 

e pela palavra com finalidade estética, ou seja, a literatura é um modo particular de 

funcionamento da linguagem que em sua natureza de ser literário rompe com qualquer 

interesse fora da estética literária.(AGUIAR; SILVA, 1997). 

O ponto de partida foi pensar a literatura como um trabalho de linguagem e 

como uma forma particular de expressão artística. Desse modo, para permear nosso 

diálogo projetei no data-show a seguinte figura com duas citações: 

 

Ilustração 5– Slides para reflexão  

 

 LEITURA LITERÁRIA/LETRAMENTO LITERÁRIO 
 ―Ler é bem mais do que seguir uma linha de letras e palavras‖ 

(COSSON, 2006, P.39). 

 

 

 ―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‖ (COSSON, 2006, p.30). 

Fonte:Slide elaborado pela autora a partir de Cosson (2006). 
 

Solicitei que dois alunos fizessem a leitura, cada qual de uma citação. Depois eu 

realizei a leitura e pedi para que eles refletissem por alguns minutos sobre as afirmativas 

das duas citações. Também explanei sobre a biografia do autor, para que soubessem que 

as reflexões partem de alguém que tem vivência no assunto. 
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O registro fotográfico na figura X, em outro ângulo da sala e em um momento 

diferente de reflexão, agora sob um olhar mais interpretativo, mostra como cada um age 

de um jeito, apresenta uma postura diferente. 

 

Ilustração 6– Primeiro encontro para o diálogo coletivo: outro ângulo  

 

Fonte: Arquivo de imagem da pesquisadora, 12/09/2018. 

 

Depois do tempo combinado, três alunos manifestaram seu entendimento em 

relação aos textos, dois deles sobre a primeira citação e outro sobre a última. Os dois 

primeiros compartilharam do mesmo entendimento de que a leitura vai além do simples 

ato de ler, que é preciso refletir profundamente sobre o que está lendo. Já falar sobre o 

segundo texto, a aluna A1 expôs ―Cabe a escola ensinar literatura e quem mais lê possui 

facilidade na leitura e escrita‖. 

Observamos nas falas dos alunos que de certa forma estão coerentes. A partir da 

primeira citação entendemos que a leitura literária é intensa, não é o ler por ler, mas 

adentrar-se em camadas mais profundas, ir além da simples leitura. No segundo texto 

observamos o papel da leitura literária na escola: ajudar a ler com autonomia, criar o 

hábito da leitura, dominar o mundo da linguagem. 
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Para ajudar na reflexão da importância da literatura apresentei outro slide com 

uma citação de Yunes (1995), em que explicitou de forma simples e clara como define 

os efeitos da leitura e sua relevância.  

 

Ilustração 7– Slides para reflexão 

 

 

O ato de ler é um ato da sensibilidade da inteligência, da 

compreensão e de comunhão com o mundo; lendo, expandimos o 

estar no mundo, alcançamos esferas do conhecimento antes não 

experimentadas e, no dizer de Aristóteles, nos comovemos 

catedraticamente e ampliamos a condição humana. Esta sensação 

de plenitude, iluminante, ainda, que dolorosa a aguda tem sido a 

constante que o discurso artístico proporciona. Diante de um 

quadro, de uma música, de um texto, o mundo inteiro, que não 

cabe no relance do olhar, se condensa e aprofunda em nós um 

sentimento que abarca no relance do olhar, se condensa e 

aprofunda em nós um sentimento que abarca a totalidade, como 

se, pela parte que tocamos, pudéssemos entrever o não visto e 

adivinhar o que, de fato, não experimentamos (YUNES, 1995, p. 

185). 
 

 
Fonte: Slide elaborado pela autora a partir de Yunes (1995). 

 

 

Encerrar nosso primeiro encontro com essas afirmações nos permitiu refletir na 

literatura como algo que só nos faz bem, que agrega, e que também nos transporta a 

outros universos. Os alunos se sentiram bem descontraídos para dialogarem a respeito 

do conteúdo dos slides. O aluno A8 disse: ―O que eu mais gosto nos livros que leio é 

poder me sentir nos lugares descritos...é como se eu estivesse naquele lugar e naquele 

tempo‖.  Uma fala marcou esse nosso encontro ―podemos ser aquilo que queremos por 

meio da literatura‖, comentou a aluna A25. Nesse clima leve e sereno nos despedimos 

desse momento um tanto quanto produtivo. 

 

  



80 
 

4.1.2 Segundo encontro do grupo “Diálogo Coletivo” 

 

 
A leitura é muito mais 

do que decifrar palavras. 

Quem quiser parar pra ver 

pode até se surpreender: 

vai ler nas folhas do chão, 

se é outono ou se é verão; 

nas ondas soltas do mar, 

se é hora de navegar; 

e no jeito da pessoa, 

se trabalha ou se é à-toa; 

na cara do lutador, 

quando está sentindo dor; 

vai ler na casa de alguém 

o gosto que o dono tem; 

e no pêlo do cachorro, 

se é melhor gritar socorro; 

e na cinza da fumaça, 

o tamanho da desgraça; 

e no tom que sopra o vento, 

se corre o barco ou vai lento; 

também na cor da fruta, 

e no cheiro da comida, 

e no ronco do motor, 

e nos dentes do cavalo, 

e na pele da pessoa, 

e no brilho do sorriso, 

vai ler nas nuvens do céu, 

vai ler na palma da mão, 

vai ler até nas estrelas 

e no som do coração. 

Uma arte que dá medo 

é a de ler um olhar, 

pois os olhos têm segredos 

difíceis de decifrar. 
Ricardo Azevedo (1999, p. 9) 

 

Nosso segundo encontro foi permeado por uma atmosfera nostálgica. Na própria 

sala da turma, no mesmo horário como de costume, em uma quarta-feira, 19 de 

setembro, nos reunimos e juntos nos permitimos voltar ao passado, para relembrar quais 

foram as marcas que a família e escola deixaram em se tratando de leituras.  

Como uma forma de deixá-los mais à vontade para se expressarem, além de ser 

um quebra-gelo, comecei o bate-papo narrando um episódio de minha infância que 

mesmo sem saber ler, as ilustrações dos livros me atraiam, e meus pais os compravam 

para que eu criasse minhas próprias histórias por meio das imagens retratadas. Aqui falo 
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resumidamente, mas no dia contei com riquezas de detalhes, como minha mente 

estivesse vivendo novamente aquela cena. Percebi que abrir minha experiência naquela 

ocasião permitiu que cada aluno pudesse também buscar em suas memórias algo para 

compartilhar. 

A questão norteadora buscou averiguar a base familiar de incentivo à leitura. 

Com base nos relatos  tivemos a seguinte constatação:  

 

Gráfico 4- A família e o incentivo à leitura 

Fonte: Elaborado a partir do Diálogo Coletivo realizado em setembro de 2018. 
 

Dos vinte e sete alunos presentes, tivemos três ausências por motivos já 

destacados no início dessa sessão, o que não caracteriza desistência do grupo, assim, 

dezesseis falaram que receberam incentivo da família quando eram crianças, já onze 

alunos não tiveram participação da família quando crianças. Os alunos que receberam 

influência da família partilharam com o grupo de que forma a família foi importante 

para esse contato com a leitura, alguns alunos fizeram as seguintes contribuições: 

 

Quadro 8– Depoimentos sobre influências para a leitura 

Fonte:Criado a partir dos depoimentos dos alunos no grupo Diálogo Coletivo em setembro de 2018. 

 

A36: ―Minha mãe comprava coleções de livros desde quando era bem pequenininha...sempre 

comprou...e fui gostando de ler‖. 

A6:   ―Meu pai é professor e sempre me incentivou a ler‖. 

A5: ―Na minha casa minha mãe me recompensava pelas leituras que fazia...me dava 

moedas‖. 

A25:   ―Toda noite minha mãe lia para mim ... isso fez com que eu gostasse de ler‖. 

A18: ―Minha professora dava pra levar pra casa e minha mãe acompanhava a leitura 

sempre‖. 

A7: ―Quando já estava na 5ª série pegava livros emprestado na biblioteca da escola, quando 

chegava em casa minha mãe elogiava, com isso até meu irmão menor começou  a se 

interessar por livros‖. 

53%37%

10%

Incentivo da família na formação leitora

Tiveram incentivo Não tiveram incentivo Faltaram ao diálogo
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De todos os dezesseis alunos que receberam incentivo em casa, somente um 

aluno falou que mesmo com o incentivo não conseguiu gostar de ler, conforme escreve: 

A22 ―Minha mãe sempre mostrou que ler é importante, mas eu nunca consegui gostar... 

ela dizia quando eu era pequeno: Tem que ler menino!‖. A forma com que o aluno se 

expressou deixou transparecer que a mãe exortava sobre a realização da leitura, mas não 

apresentava indícios de ser uma leitora, o que difere dos demais casos, em que os pais 

participavam de alguma forma dos momentos de leitura. 

Os demais alunos, aos quais não tiveram suas falas transcritas na integra, 

compartilharam com o grupo suas vivências de incentivo à leitura dentro de seus lares, 

do mesmo modo das já apresentadas: compra de livros, leitura antes de dormir ou em 

outros momentos do dia e a recompensa. 

 

Ilustração 8– Segundo encontro para o diálogo coletivo 

 

Fonte: Arquivo de imagem da pesquisadora, 19/09/2018. 
 

E assim, nos despedimos desse encontro, com a certeza de que temos muitas 

vivências, não somos páginas em branco, mas que por meio de nossas bagagens nos 

fazemos diferentes e nos completamos. 
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4.1.3 Terceiro encontro do grupo “Diálogo Coletivo” 

 

O leitor que mais admiro é aquele que não chegou até a presente 

linha. Neste momento já interrompeu a leitura e está continuando a 

viagem por conta própria. 

Mario Quintana (1973, p. 333) 

 

 

Iniciamos nossa conversa com um café da manhã. Percebi que ficaram mais 

entusiasmados e desinibidos na participação. Esse foi nosso quebra-gelo, uma forma de 

nos aproximarmos e criarmos um momento favorável para a discussão. 

 

Ilustração 9– Café da manhã para início de conversa 

 

Fonte: Arquivo de imagem da pesquisadora, 26/09/2018. 

 

Quando chegaram à sala de aula o ambiente já estava todo preparado para 

recepcioná-los, as cadeiras estavam em círculo e a mesa do café estava posta. Foi um 

encontro diferente do habitual, o que proporcionou muito aprendizado. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pensador.com/autor/mario_quintana/
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Ilustração 10– Momento quebra-gelo no diálogo coletivo 

 

Fonte: Arquivo de imagem da pesquisadora, 26/09/2018. 

 

Depois do nosso café formamos o círculo para começarmos o diálogo. A 

discussão buscou verificar alguns elementos que ajudassem na constatação do repertório 

literário dos alunos. Para isso foram indagados sobre o que costumam ler e também 

comentaram sobre as escolhas. Com base nesse diálogo tivemos as seguintes 

informações: 

 

Quadro 9– Repertório literário dos alunos do 2º ano A – Curso Técnico Integrado em 

Agropecuária, IFRO, Campus Colorado 

 

Fonte:Diálogo Coletivo, 26/09/2018. 

 

• Realizam a leitura somente do que é
"obrigatório" pela escola.NÃO GOSTAM DE LER -

15 ALUNOS

• Leem de tudo um pouco. Gostam de ler. CONSIDERAM-SE
LEITORES - 9 ALUNOS

• Gostam de ler gibi, mangá, lendas 
urbanas, literatura estrangeira e cordel.

PREFEREM LEITURAS 
COM LINGUAGEM MAIS 

"FÁCIL"- 6 ALUNOS
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O que mostra o quadro? A primeira tarja indica-nos o perfil de aluno que não 

realiza leitura por prazer, leem apenas o que julgam ser necessário para conseguir nota, 

ou seja, não enxergam benefícios na leitura, a percebem como algo não prazeroso, chato 

e enfadonho. O aluno A21 comentou: ―Se vale nota eu leio, se não, não vai acrescentar 

em nada‖. O aluno A16 acrescenta: ―Ler dá sono...não gosto‖. 

A segunda tarja representa aqueles alunos que têm prazer em ler, percebem a 

leitura como uma oportunidade de desvendar o desconhecido,  leem por que são 

curiosos, querem aprender coisas novas, não fazem distinção entre os textos, mas 

contemplam as diferenças, por isso acreditam que todas as leituras, independente do tipo 

de linguagem, só acrescentam conhecimentos. A aluna A25 comenta: ―Gosto de ler de 

tudo um pouco, quando leio é como se eu estivesse em outros lugares, consigo entrar na 

cena que estou lendo.‖  A aluna A36 complementa: ―Leio do gibi ao clássico. Todas as 

leituras são interessantes, independente da linguagem‖. 

A terceira tarja apresenta-nos o retrato do aluno que seleciona suas leituras de 

acordo com o grau de dificuldade da linguagem do texto. Preferencialmente optam por 

textos que apresentam um número maior de imagens e que sejam curtos. O fato de ter 

muitas páginas e não conter imagens são fatores decisivos para a escolha. O aluno A27 

expõe que: ―A primeira coisa que olho quando vou escolher um livro é o número de 

páginas, e depois se tem figuras‖.  

Temos então 15 alunos que não apresentam interesse pela leitura e 15 alunos que 

de alguma forma exercem interesse pela leitura, porém dentre eles 9 se consideram 

leitores assíduos e 6 estão em uma fase primária de leitura, não consegue amadurecer. 

Gostam de ler parcialmente, porém leituras que exijam mais atenção, que apresentam 

uma linguagem polissêmica, característica do texto literário, tornam-se fator de repulsa, 

pois não está acostumado a refletir no texto e sobre o texto, descobrir os mistérios de 

cada entre linhas. 

A segunda questão norteadora foi destinada aos grupos de alunos pertencentes a 

primeira e terceira tarja, àqueles que não gostam dos textos literários de forma alguma, 

ou que leem, porém por obrigação mesmo, sem gostar. A questão indagadora foi: O que 

lhe distancia do texto literário? 

Depois de delinear o repertório de leitura dos alunos foi necessário levantar as 

possíveis causas da rejeição dos alunos à Leitura Literária. Com base no que foi 

discutido compomos o seguinte quadro: 
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Quadro 10– Principais causas de rejeição dos alunos à leitura literária 

Problema Possíveis causas Instrumento de coleta de 

dados 
Falta de tempo Formato do curso, muitos 

morarem em outras cidades ou 

zona rural e os afazeres extras dos 

alunos residentes. 

Diálogo Coletivo, diário de bordo 

e análise documental. 

Dificuldades de 

compreensão do 

texto literário 

Falta de incentivo da família e 

abordagem superficial da literatura 

nos anos anteriores ao Ensino 

Médio. 

Diálogo Coletivo, diário de bordo 

e análise documental 

Fonte: Elaborado a partir dos dados levantados no Diálogo Coletivo e registrado no Diário de Bordo, em 

setembro de 2018. 

 

A dificuldade de compreensão do texto literário cria um distanciamento entre os 

alunos e o texto, o que os levam a achá-lo ―chato‖ e ―desnecessário‖.  As possíveis 

causas dos dois maiores problemas que encontramos também podem ser tratadas como 

problemas, entretanto iremos nos ater na ―falta de tempo‖ e ―dificuldades de 

compreensão do texto literário‖ para que possamos traçar meios que permitam maior 

envolvimento dos alunos com o texto na perspectiva de ampliação de sua formação 

leitora.  

 

4.1.4 Quarto encontro do grupo “Diálogo Coletivo” 

 

No meio do caminho tinha uma pedra 

tinha uma pedra no meio do caminho 

tinha uma pedra 

no meio do caminho tinha uma pedra. 

Nunca me esquecerei desse acontecimento 

na vida de minhas retinas tão fatigadas. 

Nunca me esquecerei que no meio do 

caminho 

tinha uma pedra 

tinha uma pedra no meio do caminho 

no meio do caminho tinha uma pedra. 

Carlos Drummond de Andrade (2012, p. 287) 

 

No dia 2 de outubro realizamos o quarto encontro do grupo Diálogo Coletivo. O 

encontro foi realizado na sala de aula da turma, às 14horas. Foi um momento de 

diálogos, risos, cochichos e o astral de todos e todas parecia muito bom e foi muito 

produtivo. 
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Seguimos o diálogo propondo questões para reflexão e discussão pelo grupo. No 

encontro anterior havíamos proposto duas questões. Propomos mais uma, a terceira 

questão.  

Na terceira questão todos queriam falar ao mesmo tempo, pois se tratava de 

como deveria ser o direcionamento das leituras na disciplina de literatura 

brasileira. Foi interessante observar que todos tinham sugestões a dar. Para isso 

retomamos a primeira parte do objetivo geral da pesquisa, que era investigar as 

principais causas que levam os alunos desta turma a apresentarem rejeição pela leitura 

literária. Como já haviam apontado problemas que, segundo eles, eram as causas da do 

distanciamento da leitura, agora teriam a oportunidade de pensar ―o que fazer‖, 

considerando a realidade atual e contextual. As discussões do grupo Diálogo Coletivo 

foram fundamentais para constatarmos as principais causas e agora, no quarto encontro, 

para pensar em estratégias 

Com base nas principais problemáticas levantadas, buscamos construir as 

estratégias para modificar a situação, ou seja, chegamos à segunda parte do objetivo 

geral da pesquisa, que seria intervir com práticas pedagógicas que levassem à formação 

do leitor literário. Entre conversas e sugestões, chegamos ao quadro, apresentado a 

seguir.  

 

Quadro 11– Planejamento das ações 

Problemas 
Possíveis estratégias pensadas 

coletivamente 
Planejamento 

Falta de tempo Trabalhar textos curtos em sala como 

Contos e Crônicas. 

Elaboração de sequência 

didáticas. 

Dificuldades de 

compreensão do 

texto literário 

Abordar a Literatura de maneira 

interdisciplinar com as disciplinas de Arte e 

História. Trazer o lúdico por meio do 

teatro, da música e outras formas de 

encantamento que o texto literário permite. 

Elaboração de sequências 

didáticas. 

 

Fonte: Elaborado a partir das discussões no Diálogo Coletivo, em outubro de 2018. 

 

Neste momento já era possível sentir que pesquisar e intervir é possível, mas não 

é fácil, pois exige mudanças de atitudes. Percebemos a pesquisa-ação como 

emancipatória, pois o grupo assumiu coletivamente a responsabilidade de transformação 

da prática.  
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Dialoga a esse valor social da prática educativa o exposto por Pereira (1998, p. 

177) ―O diálogo entre professor e aluno constitui princípio de procedimento que leva ao 

conhecimento crítico do ponto de vista educativo e estabelece uma relação forte com o 

processo de levar a pensar, ao invés de apenas se preocupar com o resultado do 

processo." É notório que o aprendizado se faz  na vivência, no dia a dia, logo o 

professor compartilha saberes e também recebe, essa troca de conhecimento dá 

significado ao contexto e também permite,juntamente com os conflitos, o desvendar de 

novos caminhos, o que resulta em um professor mais preparado para enfrentar os 

desafios, fazendo-o entender os motivos que o inserem na profissão. 

Visando meios necessários para minimizar os problemas evidenciados no quadro 

11 buscamos (re) descobrir caminhos de ensino de literatura por meio da sequência 

didática, na medida que essa prática contempla os objetivos do trabalho colaborativo de 

forma sistemática e planejada. (DOLZ;SCHNEUWLY,2004) 

Assim, a próxima sessão destina-se ao produto educacional desta pesquisa, nos 

ateremos na composição teórica e prática das sequências didáticas produzidas a partir 

dos principais problemas evidenciados pela turma participante da pesquisa, partindo do 

pressuposto que podem se constituir de prática pedagógica diferenciada capaz de 

proporcionar novos rumos para o ensino de literatura no IFRO, Campus Colorado do 

Oeste. 
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5 A SEQUÊNCIA DIDÁTICA E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA O ENSINO DE 

LITERATURA 

 

A sequência didática organiza, estrutura e articula atividades para que os 

objetivos propostos sejam alcançados, com princípios e finalidades bem definidos e 

visíveis tanto para o professor como pelos alunos. Toda a prática pedagógica exige uma 

organização metodológica para a sua execução. A intervenção do professor no cotidiano 

da sala de aula é fundamental para que a aprendizagem do aluno se concretize. 

(ZABALA, 1998). 

Para Zabala sequência didática se define como ―um conjunto de atividades 

ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, 

que têm um princípio e um fim conhecidos tanto pelos professores como pelos alunos.‖ 

(ZABALA, 1998, p.18). 

Corroborando com essa mesma natureza organizacional Dolz e Schneuwly 

(2004, p. 97) compreendem a sequência didática como ―um conjunto de atividades 

escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou 

escrito‖. Percebendo-a assim, como uma estratégia adequada para elaboração do 

processo de ensino-aprendizagem, uma vez que ―procuram favorecer a mudança a 

promoção dos alunos a uma melhor mestria dos gêneros e das situações de 

comunicação‖. (DOLZ;SCHNEUWLY, 2004, p.53). 

Para a construção das etapas a serem seguidas na construção das sequências 

didáticas buscou-se referências nos estudos de Zabala (1998) e Dolz e Schneuwly 

(2004). Constituindo-se de: Exposição do tema – conteúdo – gênero – tempo estimado; 

Exposição de uma situação problema/ busca por soluções; Etapas a serem 

desenvolvidas; Avaliação e Produção final. 

Para Zabala (1998) as atividades que integram uma sequência didática devem ser 

motivadoras e de alguma forma se relacionar com uma situação conflitante da realidade 

dos alunos. Por conseguinte, o professor deve ser um facilitador dos diferentes pontos 

de vistas que deverão ser apontados durante as discussões e também é um meio gerador 

de conhecimento. A partir dos elementos primordiais que constituem uma sequência 

didática tem-se como objetivo: 

 

[...] introduzir nas diferentes formas de intervenção aquelas atividades 

que possibilitem uma melhora de nossa atuação nas aulas, como 

resultado de um conhecimento mais profundo das variáveis que 
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intervêm e do papel que cada uma delas tem no processo de 

aprendizagem dos meninos e meninas. (ZABALA, 1998, p.54). 

 

A abordagem de ensino de Literatura nas quatro sequências didáticas 

desenvolvidas na pesquisa-ação enfatizou os gêneros textuais, como recomendados 

pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997, p. 46): 

 

São situações didáticas adequadas para promover o gosto de ler e 

privilegiadas para desenvolver o comportamento do leitor, ou seja, 

atitudes e procedimentos que os leitores assíduos desenvolvem a partir 

da prática de leitura [...] Funcionam de forma parecida com os 

projetos – e podem integrá-los, inclusive –, mas não têm um produto 

final determinado: neste caso o objetivo explícito é a leitura em si. 

Nas atividades sequenciadas de leitura pode-se, temporariamente, 

eleger um gênero específico, um determinado autor ou um tema de 

interesse. 

 

Percebe-se de maneira positiva para a aprendizagem que se trabalhe na escola 

com uma ampla diversidade de gêneros de textos, orais e escritos, que sejam lidos, 

discutidos e escritos com finalidades definidas. Os gêneros propostos nas sequências 

são: Crônica, memórias, poemas, linha do tempo e folder entre outros. 

 

5.1 Caminhos percorridos na construção das sequências didáticas 

 

As quatro sequências didáticas atendem ao objetivo geral desta pesquisa, intervir 

com práticas pedagógicas que levassem à formação do leitor literário, sendo o produto 

final da dissertação. Por meio do objetivo específico, verificar o repertório literário dos 

alunos e possíveis causas da rejeição dos alunos à Leitura Literária, foram selecionados 

os dois maiores problemas para serem minimizados. Vale ressaltar que todos os dados 

levantados, na íntegra, se encontram em sessões específicas da dissertação. Assim 

destacou-se: 

 

Quadro 12 –Principais problemas e possíveis estratégias 

Problemas Estratégias 

1. Falta de tempo Trabalhar textos curtos em sala como Contos e Crônicas. 

2. Dificuldades de 

compreensão do texto literário 

Abordar a Literatura de maneira interdisciplinar com as 

disciplinas de Arte e História. Trazer o lúdico por meio 

do teatro, da música e outras formas de encantamento 

que o texto literário permite. 
Fonte: Elaborado a partir dos dados levantados no Diálogo Coletivo e registrado no Diário de Bordo, em 

setembro de 2018. 
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Por sua vez as quatro sequências didáticas apresentam o mesmo objetivo, 

embasadas na teoria da estética da recepção (JAUSS, 1979) e na proposta de ensino de 

Literatura que busca intervir nos problemas (COSSON, 2006). 

 

5.1.1 Sequência didática: Revivendo os Clássicos da Literatura 

 

Escrevo diante da janela aberta. 

Minha caneta é cor das venezianas: 

Verde!… E que leves, lindas filigranas 

Desenha o sol na página deserta! 

Não sei que paisagista doidivanas 

Mistura os tons… acerta… desacerta… 

Sempre em busca de nova descoberta, 

Vai colorindo as horas quotidianas… 

Jogos da luz dançando na folhagem! 

Do que eu ia escrever até me esqueço… 

Pra que pensar? Também sou da paisagem… 

Vago, solúvel no ar, fico sonhando… 

E me transmuto… iriso-me… estremeço… 

Nos leves dedos que me vão pintando! 

Mario Quintana (1980, p. 7) 

 

A construção da sequência 

 

Como é gratificante na prática docente percebermos que nosso trabalho está 

surtindo resultados positivos! 

O desafio veio a partir da questão: como trabalhar com uma abordagem 

diferenciada para os clássicos da literatura?  

Essa sequência que traz o trabalho interdisciplinar como ferramenta capaz de 

proporcionar maior interatividade dos alunos com os conteúdos e consequentemente 

uma aprendizagem efetiva. Foi motivada pelo trabalho das supervisoras pedagógicas do 

IFRO, campus Colorado do Oeste, Márcia Jovani de Oliveira Nunes e Maria Aparecida 

Costa Oliveira, quando as mesmas desenvolveram um projeto de pesquisa intitulado: 

Ações Integradas uma propostas para melhoria no processo de ensino aprendizagem no 

IFRO Campus Colorado do Oeste, que evidenciaram a positividade das abordagens 

interdisciplinares para o ensino. 

 

 

 

 

http://www.poesiaspoemaseversos.com.br/mario-quintana-poemas/
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       Ilustração 11 – Conversa sobre as abordagens interdisciplinares 

 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora em setembro de 2018. 

 

A proposta suscitada pelas supervisoras veio ao encontro do que foi levantado 

pelos alunos, no grupo Diálogo Coletivo, de como os conteúdos da ementa da disciplina 

de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira deveriam ser desenvolvidos de forma a 

atingir o objetivo de ajudar da formação do leitor literário e ao mesmo tempo minimizar 

os problemas apontados por eles. Foi assim, que nasceu a seguinte sequência didática. 

 

Vamos lá no passo a passo? 

 

Sequência: Revivendo os clássicos da literatura: uma abordagem interdisciplinar  

Conteúdo: Romantismo, Realismo, Naturalismo e Pré-modernismo. 

Gênero textual: Linha do tempo e Folder. 

Duração: Todo o ano letivo. Essa é uma proposta que pode ser desenvolvida durante 

todo o ano letivo, contudo para o limiar da pesquisa desenvolvemos durante um 

bimestre.  

 

Motivação 

 

Os livros são escritos trazendo a história de um país, seus costumes e práticas 

sociais. Através deles podemos viajar pelos continentes e costumes mais diversos, 

perceber o momento vivido por determinada sociedade.  Assim, podemos perceber que 
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os livros não apenas relatam histórias, mas retratam épocas e acontecimentos sociais, 

políticos, religiosos e culturais de uma nação. Quando lemos um livro estamos colhendo 

e vivenciando uma época. Assim a proposta é envolvê-los por meio de um trabalho 

diferenciado e interdisciplinar, buscando novas estratégias para a leitura das obras, 

relacionado à sua importância histórico-social e também buscando uma 

contextualização atual. Como resultado final a proposta de um trabalho artístico, de 

acordo com peculiaridades e preferências de cada aluno. 

1. Apresentar aos alunos as obras que poderão ser ―revividas‖. Dialogar com os 

alunos sobre os fatores que distanciam os jovens dos clássicos e deixar claro que as 

atividades a serem desenvolvidas pretendem colocá-los como atores principais 

dessas obras, que tem por finalidade torná-las autenticas no contexto que estão 

inseridos.  

 

Sugestão de obras clássicas 

Iracema– José de Alencar; 

A Moreninha– Joaquim Manuel Macedo; 

O Guarani – José de Alencar; 

A Escrava Isaura – Bernardo Guimarães; 

Helena – Machado de Assis; 

Inocência – Visconde de Taunay; 

Cinco minutos – José de Alencar; 

O Cortiço – Aluísio Azevedo; 

O Primo Basílio- Eça de Queirós; 

Memórias Póstumas de Brás Cubas – Machado de Assis; 

O Ateneu – Raul Pompéia; 

Dom Casmurro- Machado de Assis; 

O Alienista – Machado de Assis; 

O Triste Fim de Policarpo Quaresma- Lima Barreto; 

Urupês- Monteiro Lobato; 

A cidade e as serras – Eça de Queirós; 

 

2. Por meio de sorteio, cada grupo de 5 a 6 alunos lerão uma obra. A leitura na 

integra será extraclasse, contudo cabe ao professor preparar momentos para que 

em sala de aula as leituras sejam dialogadas, isso é fundamental para a motivação 
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dos alunos, pois precisam visualizar algum sentido no que estão lendo para que 

prossigam. (No nosso caso, como delimitamos um bimestre para a aplicação, por 

votação, os alunos escolheram a leitura das obras do Romantismo). 

a) Realizar um momento de discussão, onde os alunos serão convidados a 

buscarem relação da obra com seu mundo social. Essa é uma forma de 

despertar o interesse dos alunos pelas obras. 

b) Dirigir um diálogo em que os alunos serão convidados a compartilharem 

suas impressões sobre a obra; identificação com alguma personagem; 

sentimentos e emoções despertados em alguma passagem específica; entre 

outros. 

 

3. Contextualização histórica (com a contribuição do professor de história). Precisa 

ficar claro que a literatura também se faz de história, impossível dissociá-las. Uma 

sugestão para abordagem pelo professor de história, que pode ser adapta de acorda 

com a ementa e interesses do curso: 

ROMANTISMO 

Europa- Revolução Francesa 

Brasil – Sistema econômico escravista 

REALISMO 

Europa – Revolução industrial 

Brasil – Abolição da escravatura 

PRÉ-MODERNISMO 

Europa: Preparação para o início da 1ª Guerra Mundial 

Brasil: Guerra da vacina, guerra do contestado e Revolta da chibata 

 

Lembrete: Vale ressaltar que a Literatura não está servindo de pré-texto para se 

trabalhar História. O objetivo nessa etapa é mostrar aos alunos como a Literatura 

é rica, que ela não se faz sozinha. Literatura também é História! 

 

4. Produção escrita: Produzir folder sobre a obra selecionada. Dados para a confecção 

do folder: biografia, contexto histórico, enredo, personagens, conclusão/ percepção 

e referência bibliográfica. (cada grupo distribuirá um folder para cada aluno da 

sala). 
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Ilustração 12 – Algumas produções realizadas pelos alunos 

 

Fonte:Arquivo pessoal da pesquisadora, em outubro de 2018. 

 

5. Avaliação: Proporcionar um momento para apresentação dos folders. As equipes 

poderão expor suas percepções sobre a obra depois da leitura completa. Apontar 

dificuldades e afinidades; o que gostaram ou não gostaram; explicitar os motivos 

que os atraíram ou não à leitura; se pudessem continuar a narrativa, como seria? 

Enfim, deixar que se expressem e troquem as experiências que tiveram. Lembrar 

que todas as etapas podem ser avaliativas. 

 

6. Apresentação criativa da obra. Cada grupo escolherá, de acordo com suas aptidões, 

uma forma diferente e criativa para apresentar a obra, podendo ser entre elas: 

clipes, paródias, teatros, jogral, coreografia, composições apresentadas com 

instrumentos musicais etc; (Parceria com o professor de Arte). (Nessa etapa 

evidenciar aos alunos que Literatura também é uma expressão artística, impossível 

dissociá-las) 

 

LEMBRETE: É importante que os alunos sintam que o trabalho não se constrói 

sozinho, que os saberes não são isolados, mas sim partículas que se unem.  
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5.1.2 Sequência didática: Vamos ler crônicas? 

 

“Leite, leitura 

letras, literatura, 

tudo o que passa, 

tudo o que dura 

tudo o que duramente passa 

tudo o que passageiramente dura 

tudo,tudo,tudo 

não passa de caricatura 

de você, minha amargura 

de ver que viver não tem cura”. 

Paulo Leminski(2013) 

 

A construção da sequência 

 

Essa sequência, também planejada por meio das discussões no grupo diálogo 

coletivo, partiu da necessidade de leituras no interior da sala de aula, pois como uma 

grande problemática levanta foi a falta de tempo em realizar leituras extraclasse, essa 

seria uma medida para fomentar a pratica de leitura, ajudando na formação do leitor 

literário. A partir da boa seleção de autores a serem trabalhados, por meio de textos 

pequenos os alunos serão motivados a leitura de obras mais extensas. Apesar de 

simples, essa sequência contempla uma rica oportunidade de valorização do texto 

literário e maior proximidade do leitor com o texto, proporcionado também o diálogo 

com outros gêneros.  

 

Vamos lá no passo a passo? 

 

Sequência:Vamos ler crônicas? Um convite aos textos curtos 

Conteúdo: aspectos plurissignificativos na linguagem das crônicas. 

Gênero: crônica e poemas. (leitura de crônicas; produção de poemas). 

Duração: aproximadamente 4 aulas. 

 

Sugestão de autores 

 

Fernando Sabino, Rubem Braga, Luis Fernando Veríssimo, Carlos Heitor Cony, Carlos 

Drummond de Andrade, Fernando Ernesto Baggio, Lygia Fagundes Telles, Machado de 

Assis, Max Gehringer, Moacyr Scliar, Pedro Bial, Arnaldo Jabor, dentre outros. 

 

https://www.pensador.com/autor/paulo_leminski/
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Motivação 

 

Que tal embarcar em uma leitura agradável, rápida, podendo ser divertida, crítica 

ou irônica. Tem para todo o gosto, e seu conteúdo muito se assemelha aos fatos da vida 

cotidiana, o que nos aproxima ainda mesmo desse gênero. A linguagem é acessível, 

porém sem perder a riqueza de um texto literário. As entrelinhas possuem mistérios aos 

quais iremos nos aventurar. Preparados???  

1. Conversar com os alunos sobre o gênero crônica (caso perceba que a turma tenha 

dificuldades nos elementos constituintes tire um tempo para isso). Apresente a 

proposta de trabalho. Uma maneira de começar a aula seria lendo uma crônica para 

seus alunos. Isso mesmo! Nós somos influenciadores. Eu comecei com a crônica O 

homem nu, de Fernando Sabino, fiz uma leitura com uma entonação alta e 

enfatizando as partes que depois utilizaria para comentar.   

2. Faça grupos de no máximo 4 integrantes. (muitos alunos nesse caso dificulta a 

leitura) 

3. Selecione crônicas. De acordo com o perfil da turma escolha textos que 

estabeleçam uma conexão com o cotidiano dos alunos.  Sugestões que trabalhamos: 

A última crônica – Fernando Sabino 

O melhor amigo – Fernando Sabino 

A bola - Luis Fernando Veríssimo 

O Velho - Carlos Drummond de Andrade 

Aprendendo a viver - Clarice Lispector 

4. Por sorteio cada equipe fará a leitura de uma crônica. Como será a leitura? 

a) Leitura silenciosa (todos os integrantes terão a cópia do texto); 

b) Observar como o autor constrói o texto:  linguagem, mensagem, relação do 

título com o contexto, e outros elementos que a equipe achar relevante; 

c) Um integrante de cada equipe compartilhará com toda a turma sobre a 

crônica lida. (para que todos tenham uma noção da crônica lida pelos colegas 

da equipe e possam ser motivados a realizar a leitura na integra); 

d) Cada integrante comentará sobre uma passagem da crônica que se sentiu 

tocado de alguma forma. E posteriormente o professor conduzirá uma 

discussão sobre o aspecto plurissignificativo da linguagem, levando a uma 

leitura nas entrelinhas; 
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5. Produção escrita:Por meio dos sentimentos despertados, percepção e expectativas 

sobre a leitura, os alunos produzirão poemas. 

 

A seguir algumas produções realizadas pelos alunos: 

 

Ilustração 13– Produção 1 

 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora, em setembro de 2018. 

 

Ilustração 14– Produção 2 

 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora, em setembro de 2018. 
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Ilustração 15– Produção 3 

 

                           Fonte: Produção pessoal dos alunos. 

 

 Ilustração 16– Produção 4 

 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora, em setembro de 2018. 

 

6. Avaliação:Após as produções oportunizar um espaço para que os alunos comentem 

sobre as etapas desenvolvidas, disponibilizar também a caixa de sugestões. 
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7. Organizar um varal ou um mural com as produções dos alunos para que sejam 

socializadas com um grupo maior. Fica a critério do professor e dos alunos 

decidirem se irão expor na sala de aula ou em outro lugar específico da escola. No 

nosso caso, partindo da sugestão da maioria dos participantes, decidimos que 

os poemas produzidos seriam expostos e recitados para a própria turma. 

 

5.1.3 Sequência didática: Círculos de leitura no contexto escolar 

 

Toda verdadeira arte é também uma experimentação, e, lamento 

contrariar muitos, toda verdadeira vida é experimentação, ninguém 

escapa. (LISPECTOR, 2013, p.212) 

 

A construção da sequência 

 

A seguinte sequência didática que apresenta uma possível proposta de formação 

de círculos de leitura no contexto escolar (COSSON, 2014) é resultado das leituras e 

diálogos realizados durante a pesquisa de mestrado. Os alunos participantes da pesquisa 

se mostraram entusiasmados ao pensarem na possibilidade de um espaço para 

dialogarem sobre as leituras que realizam. Assim a obra escolhida pelo grupo, lida e 

discutida no círculo foi ―O caçador de pipas‖ – Khaled Hosseini. 

 

Vamos lá no passo a passo? 

 

Sequência:círculos de leitura: uma proposta dialógica entre leitores e leitura 

Conteúdo: leitura e escrita em suas várias modalidades. 

Gêneros textuais narrativos: Romance, novela, crônica, contos, lendas dentre outros. 

(outros gêneros poderão ser trabalhados na escrita). No nosso caso, para a aplicação da 

pesquisa optamos pela Paródia, para tal escolha foi levado em consideração o perfil da 

turma. 

Duração: Os círculos são de duração contínua. Os encontros para os diálogos no 

círculo são de 1h a 2h a serem combinados se semanalmente, quinzenalmente ou 

mensalmente de acordo com as peculiaridades de cada grupo. Optamos por fazer, nessa 

primeira fase, quinzenalmente, totalizaram três encontros, os dois primeiros de 1hora 

cada e o terceiro encontro, que foram as apresentações das paródias utilizamos 2horas. 

 

Motivação 
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Os círculos de leitura também podem ser entendidos como uma comunidade de 

leitores, uma forma de interação social por meio do compartilhar das leituras, das 

vivencias e de outros valores bem como aspectos culturais. É uma atividade 

humanizante na medida que nos aproxima de nós mesmos e dos que estão a nossa volta, 

o diálogo é a ponte dessa interação. Possuem um caráter formativo, conduzindo a uma 

aprendizagem coletiva e colaborativa na medida que ampliam a capacidade 

interpretativa das leituras por meio do diálogo em torno da obra selecionada. 

1. Primeiramente o professor deverá conversar com seus alunos sobre a construção, 

organização e funcionamento dos círculos de leitura. O objetivo é que os alunos 

sejam os protagonistas das leituras, contudo com a intervenção pedagógica do 

professor. A sequência é inspirada no modelo de Harvey Daniels (2002 apud 

COSSON, 2006), por sua vez deverá ser modificada de acordo com as 

especificidades de cada grupo escolar. 

 

2. Detalhamento: 

a) Definir os grupos de leitores/alunos, que deverão ser pequenos. (cabe ao 

professor mediar esse processo de número máximo de alunos por grupo); 

b) Cada grupo de leitores/ alunos escolherão a obra que será objeto de leitura; 

c) Os grupos lêem diferentes obras ao mesmo tempo; 

d) Os encontros devem ser planejados e agendados. Decidir com os alunos se 

acontecerão semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente; 

e) Todos os leitores/alunos deverão anotar aspectos da leitura realizada para 

facilitar as discussões; (uma atividade interessante seria o diário de leitura) 

f) Escolher um leitor/aluno do grupo para mediar a interação entre os 

participantes, podendo ser eleito na função de secretário ou mediador, que 

levará em consideração os tópicos pré-estabelecidos para serem discutidos 

nos encontros; (esses tópicos serão escolhidos pelos próprios alunos) 

g) O professor ficará na função de facilitador, propiciando as condições 

necessárias para que a atividade aconteça; 

h) As discussões devem ser livres, no sentido dos leitores/alunos ficarem a 

vontade para compartilharem suas experiências mais profundas com a 

leitura. Os encontros visam a formação mútua, aprendizagem, crescimento 

pessoal por meio do diálogo carregado de vivencia e experiências, pois a 
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leitura e seus significados estão arraigados a valores humanos, cada 

leitor/aluno possui uma forma singular de ler o mundo através das palavras; 

i) Fica a critério do grupo levar algum tipo de alimento para ser partilhado 

durante os encontros, caso optem podem ser: café, chá, biscoito, doce e 

etc...; 

 

3. Avaliação:O professor poderá avaliar o desenvolvimento dos grupos por meio de 

observação e autoavaliação dos leitores/alunos. A avaliação pode ser qualitativa; 

 

4. Os novos grupos se formam a partir da seleção das obras para leitura. Primeiro se 

escolhe a obra e os alunos que escolheram aquela obra formam um grupo.  

 

5. Após esses passos básicos para a construção, organização e funcionamento de 

um círculo de leitura, outros aspectos também devem ser observados. Um deles 

consiste na elaboração prévia pelo professor de uma lista de indicações de livros de 

acordo com os interesses da turma. O professor monta os grupos de acordo com o 

levantamento das preferências dos leitores/alunos. (Seria uma possibilidade para 

agilizar a formação dos primeiros grupos); 

6. Cada círculo poderá ter um nome. Fica a critérios dos leitores/alunos. Para o nosso 

círculo os alunos pensaram em realizar uma votação. 

 

7. Outro elemento importante é estabelecer um lugar e horário para que os encontros 

aconteçam. Os mesmos podem ocorrer durante a programação das aulas em sala ou 

até mesmo em outros horários de acordo com a disponibilidade. 

 

8. Produção escrita: Pedir para que os alunos façam anotações tanto de sua leitura 

como de pontos que julgue importante durante os encontros, isso facilitaria e 

ajudaria para que nem um elemento importante passe despercebido. Lembrando que 

todas as atividades a serem realizadas no item 6 devem partir de uma produção 

escrita, como optamos por apresentar paródias, logo a produção escrita foram 

paródias. 

 

9. Uma possibilidade para socializar as leituras seria reservar um momento para uma 

apresentação cultural, podendo ser em forma de paródias, jogral, poemas, teatros, 
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danças, enfim, algo que expresse a essência da obra lida. No nosso caso realizamos 

uma apresentação cultural em forma de paródias no auditório da escola. 

 

LEMBRETE: Professor vale ressaltar a importância da espontaneidade do 

diálogo para a ação formativa dos círculos de leitura, a proximidade das relações 

construídas, o olho no olho, o dividir saberes são algumas maneiras de somar 

aprendizagens, pois só é significativo aquilo que se aplica na vida. A literatura 

consiste na expressão da essência humana. 

 

 

5.1.4 Sequência Didática: Hora da poesia 

 

Com as lágrimas do tempo 

E a cal do meu dia  

Eu fiz o cimento  

Da minha poesia [...] 

Vinicius de Moraes (1992, p. 104) 

 

A construção da sequência 

 

A leitura e atividades com poesias podem ser direcionadas de forma 

descontraída, estimulando a aprendizagem, leituras, interpretação e reflexão. Como se 

trata de textos mais curtos permitem um trabalho em sala de aula mais intenso, no 

sentido de garantir que todos os alunos possam contemplar a riqueza vocabular e os 

múltiplos sentidos oriundos da poesia por intermédio do professor. Assim, a escolha do 

gênero surgiu do próprio anseio dos alunos durante a pesquisa, de praticarem mais 

leitura em sala, devido a dificuldade de a fazerem em casa. 

 

Vamos lá no passo a passo? 

 

Sequência: Hora da poesia 

Conteúdo: A poesia modernista  

Gêneros: poema 

Duração: 2 aulas 

Motivação 
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Uma maneira que costuma prender a atenção dos alunos é lançar perguntas 

desafiadoras. Uma delas poderia ser: Vocês sabem diferenciar poema de poesia? 

Evidenciar nesse primeiro momento que o poema é o tipo textual com suas 

características próprias, enquanto a poesia é o efeito artístico sobre o leitor. Você pode 

pedir para que eles abram o dicionário e veja a definição. Enfatize a capacidade que a 

poesia tem de criar imagens e sugerir emoções. Apresente o poema a ser trabalhado. 

 

Motivo 

 

Eu canto porque o instante existe 

e a minha vida está completa. 

Não sou alegre nem sou triste: 

sou poeta. 

 

Irmão das coisas fugidias, 

não sinto gozo nem tormento. 

Atravesso noites e dias 

no vento. 

 

Se desmorono ou se edifico, 

se permaneço ou me desfaço, 

— não sei, não sei. Não sei se fico 

ou passo. 

 

Sei que canto. E a canção é tudo. 

Tem sangue eterno a asa ritmada. 

E um dia sei que estarei mudo: 

— mais nada. 

Cecília Meireles, 2001. 

 

1. Permitir que os alunos tenham o primeiro contato com o poema. É importante 

que todos tenham de alguma forma o poema em seu caderno, seja transcrito da 

lousa, ou em cópia reproduzida pelo professor. Isso trará mais proximidade entre 

leitor e texto. A primeira leitura será silenciosa e o aluno poderá riscar palavras 

que lhe chamaram a atenção, fazer pontos de interrogação onde por ventura não 

compreendeu, enfim, se apropriar do texto; 

2. Explorar a leitura do poema de diversas formas: leitura silenciosa (primeiro 

contato do leitor e texto), leitura em voz alta, leitura cantada, leitura conjunta 

(formas do leitor se envolver ao texto); 

3. Em círculo, iniciar um bate-papo com os alunos sobre alguns pontos do poema. 

https://www.pensador.com/autor/cecilia_meireles/
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a) indagá-los quanto ao título do texto. Você poderá perguntar o que entendem 

por ―motivo‖, qual a possível relação entre esse título e o poema? O 

professor deve entender que não é o seu momento de trazer ―suas‖ 

―compreensões‖ em torno do texto, esse é o momento de seus alunos 

exporem a forma como receberam o texto, sendo fundamental valorizar as 

colocações para que eles se sintam motivados a participarem e a 

contribuírem com suas colocações. Ao final de todos os comentários o 

professor poderá também fazer suas considerações. 

b) Compartilhe com os alunos o significado da palavra ―motivo‖ segundo o 

dicionário de língua portuguesa, razão de ser, a causa de qualquer coisa. 

Agora associe essas definições ao fato do texto estar em 1ª pessoa. Traga 

mais algumas indagações à turma: Vocês percebem algum traço de 

personalidade da constituição do eu-lirico? O que vem a sua mente sobre as 

características do eu-lirico? 

c) Peça para que os alunos descrevam o que sentiram durante a leitura, se por 

ventura os sentimentos despertados o fizeram lembrar de outros textos, ou 

uma música ou até mesmo um filme. 

 

4. Produção escrita: Depois de todas as percepções sobre o poema, os alunos serão 

convidados a escreverem um texto autobiográfico. Como no poema o eu-lírico 

expressa a canção como único motivo para sua vida. Os alunos colocaram no 

papel o motivo de sua existência, podendo também acrescentar qualidades, 

sentimentos ou falhas que julga possuir.  

 

5. Avaliação: O professor poderá avaliar todas as etapas das atividades, interação, 

pré-disposição, nível de profundidade nas colocações verbais, e produção 

escrita. Os alunos também devem ser convidados a compartilharem suas 

percepções sobre cada etapa, seja pelo diálogo ou deixando alguma contribuição 

na caixa de sugestões. 
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5.2 Discussões 

 

“[...]Para a leitura se efetivar, deve preencher uma lacuna em nossa   

vida, precisa vir ao encontro de uma necessidade, de um desejo de 

expressão sensorial, emocional ou racional, de uma vontade de 

conhecer mais”. (MARTINS, 1986, p. 82) 
 

 Quando proponho re (descobrir) caminhos para a leitura literária significa fazer 

diferente o que estava sendo feito, significa talvez passar pelo mesmo caminho, contudo 

observando traços das paisagens que passaram despercebidos, ou até mesmo movendo 

algumas pedras que ali estavam atrapalhando o trajeto. Para tanto, as sequências 

apresentadas foram resultantes do diálogo aberto entre professora e alunos, em um 

processo de interação social (BAKHTIN, 1997), do trabalho positivo das supervisoras 

pedagógicas, Marcia Jovani e Maria Oliveira, na execução da sequência com 

abordagem  interdisciplinar que tanto contribuíram com orientações de como 

desenvolver a prática pedagógica de modo a contemplar um aprendizagem significativa, 

valorizando e respeitando a cultura de cada aluno (FREIRE, 1997). 

As sequências didáticas visaram, a partir da estética da recepção (JAUSS, 

1979) colocar o aluno como protagonista no cenário da leitura, por valorizar sua forma 

de receber o texto, por sua vez tal concepção 

 
[...] enfatiza a comparação entre o familiar e o novo, entre o próximo e 

o distante no tempo e no espaço. Por conseguinte, são sempre 

cotejados textos que pertencem ao arsenal de leitura do grupo com 

outros textos, documentos de outras épocas, regiões e classes sociais, 

em diferentes níveis de estilo e abordando temáticas variadas. O 

processo de trabalho apoia-se no debate constante, em todas as suas 

formas: oral e escrito, consigo mesmo, com os colegas, com o 

professor e com os membros da comunidade. (AGUIAR; BORDINI, 

1988, p. 86). 

 

Assim, notou-se que todas as sequências didáticas contemplaram etapas de 

discussão em que os alunos leitores realizaram suas inferências sobre as leituras, e 

privilegiando as associações feitas com base na bagagem de mundo de cada aluno leitor 

e assim, interagindo com a obra em um dado contexto. Também possibilitou 

experimentar a literatura como ―uma experiência única de escrever e ler o mundo e a 

nós mesmos‖ (COSSON, 2006, p. 120). O caráter humanizador da literatura 

(CANDIDO, 2011) também se fez presente em todas as sequências desenvolvidas. 
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As formas de intervenção levaram em consideração a diversidade dos alunos, a 

partir do que foi identificado como problemas, a fim de que se sentissem estimulados na 

realização das atividades. 

A avaliação das sequências didáticas desenvolvidas aconteceu por observação 

do comportamento, análise da interação dos alunos nas atividades, através de perguntas 

em roda de conversa durante a execução das etapas, também disponibilizou-se uma 

caixinha para depositarem a devolutiva de como estava sendo as atividades, bem como 

sugestões. Outra forma avaliativa foram às produções orais e escritas. Por meio das 

avaliações descritas foi possível levantar os pontos positivos e/ou negativos de cada 

sequência e cada aluno leitor foi levado à reflexão sobre seu processo. 

Assim, as principais considerações em relação a cada sequência didática 

realizada, segundo a percepção dos alunos com a mediação da professora, foram as 

seguintes: 

 

Quadro 13– Avaliação das sequências didáticas 

1. Sequência didática:Revivendo os Clássicos da Literatura. 

Apontou-se a identificação de aspectos positivos na proposta de uma abordagem 

interdisciplinar. O professor de história pode contextualizar o aspecto histórico-social de cada 

obra estudada, associando sua importância no passado e no presente, juntamente com a 

professora de Arte, que oportunizou um momento para que cada obra pudesse ser (re)contada 

de acordo com as habilidades artísticas dos alunos. Todos participaram de cada etapa proposta, 

demonstraram estar motivados para a apresentação artística e também para a confecção dos 

folders, pois queriam fazer ―bonito‖.  Na apresentação artística sentiram-se a vontade para 

representar a obra lida por meio do teatro, da música, pinturas e gravações de vídeos. Nas 

discussões conseguiram relacionar fatos do passado com a realidade presente, um assunto foi a 

questão de muitas mulheres ainda serem vítimas de certos tipos de ―escravidão‖, fizeram uma 

associação com a leitura da obra ―A escrava Isaura‖. Foi muito produtiva essa etapa. Os alunos 

apontaram que todas as discussões que envolveram o contexto histórico da época pertencentes 

às obras lidas, foram válidas, pois ajudaram a preencher muitas lacunas do texto, e ajudou a 

inclusive a compreender o comportamento de algumas personagens. Todos afirmaram que a 

abordagem interdisciplinar prendeu a atenção para o desenvolvimento das atividades. O aluno 

A30 relatou: ―todas as disciplinas poderiam fazer assim‖. Porém o desenvolvimento da 

sequência não assegurou que todos lessem a obra na integra. Todavia a leitura de fragmentos 

precisou ser realizada para que por meio da sensibilidade artística suas expressões tomassem 

forma. 

2. Sequência didática:Vamos ler crônicas? 

Os alunos participaram ativamente de todas as etapas propostas. Foi visível que se 

empenharam na leitura, riscando palavras desconhecidas, trocando ideias com os colegas e 

relendo o texto.  Participaram ativamente das discussões e também na produção escrita. No 

momento de compartilharem sobre uma passagem da crônica que chamou a atenção, A15 

perguntou se poderia fazer a leitura da crônica para a sala, ―A última Crônica‖ – Fernando 

Sabino, e assim a fez em voz alta, contudo ao chegar no episódio que descreve a felicidade da 

criança e de sua família ao comemorar o seu aniversário com uma  fatia de bolo simples, a 

aluna começou a chorar e não conseguiu prosseguir com a leitura, ela chorava muito e pode 

compartilhar com a turma que o texto a tocou profundamente, A15 ―somos ingratos e 
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reclamamos por pouca coisa‖. E assim os alunos puderam perceber que cada um em sua 

individualidade recebe o texto literário de uma forma, é tocado de alguma maneira, 

despertando sentimentos e emoções que por hora poderiam estar adormecidos. Na caixinha da 

devolutiva das atividades os alunos relataram que a leitura de textos em sala é mais produtiva, 

que compartilhar com os colegas sobre o texto melhora o entendimento; e que a leitura em sala 

faz com que todos leiam enquanto em casa é muito difícil. Todos os alunos realizaram a 

produção escrita com empenho. Não destacou-se nenhum ponto negativo na execução dessa 

sequência. 

 

3. sequência didática: Círculos de leitura no contexto escolar 

A obra lida e discutida no círculo foi: ―O caçador de pipas‖ – Khaled Hosseini. A maior parte 

dos alunos realizaram na integra a leitura da obra, contudo percebi que alguns alunos não 

leram, pois acharam extensa demais, porém se interessaram pela apresentação cultural 

envolvendo a obra. Em relação aos alunos que não leram ficou visível na discussão que 

somente assistiram ao filme do mesmo título. Mas de modo geral a temática abordada na obra e 

também por se tratar de uma literatura estrangeira ajudou consideravelmente para que se 

criasse um elo entre leitores e obra. Nas discussões nos círculos os alunos leitores relacionaram 

passagens da obra com episódios de suas vidas, e nas apresentações artísticas, em que optaram 

pela paródia, puderam estreitar o laço de amizade entre eles, resolvendo até mesmo alguns 

conflitos de convivência. A apresentação das paródias foram encenadas e todos os alunos 

expressaram artisticamente o texto literário. Os alunos leitores também avaliaram de forma 

positiva, em sua maioria, contudo apontaram como fator negativo o fato de alguns alunos que 

não terem lido. Alguns pediram para que fossem escolhidas obras com menos páginas. 

Também sugeriram para que todos os encontros do círculo tivessem lanche e que outras turmas 

pudessem participar. 

 

4. Sequência didática: Hora da poesia 

Ficou visível com essa sequência, que alguns alunos apresentaram maior desinibição para 

recitar o poema e outros se mostraram tímidos e relataram não se sentirem seguros quanto a 

entonação da leitura. Como foi diagnosticada a dificuldade no início, foi possível acompanhar 

essa etapa de forma que fosse minimizada por meio de um tempo maior dedicado a leitura. A 

fase das atividades em que todos se manifestaram sem divisão foram as discussões, sem 

distinção compartilharam a maneira como entenderam cada indagação suscitada.  A23 associou 

o poema à música ―Tocando em frente‖ – Almir Sater, pelo fato de estar em primeira pessoa e 

denotar um estado de espírito. Todos falaram, e perceberam entre as próprias falas o caráter 

plurissignificativo do texto, que o poema se fez poesia na medida que despertou sentimentos 

diferentes e foram reportados para outro contexto. Os vários tipos de leitura realizados foram 

produtivos, pois além de ajudar na depreensão de sentidos também possibilitou explorar os 

traços sonoros do texto. Um ponto negativo indicado tanto pelos alunos como também 

percebido pela professora foi a produção escrita, o texto autobiográfico. Muitos alunos não se 

sentiram a vontade para desenvolvê-lo mesmo sabendo que era a figura do eu-lírico que se 

manifestaria. Sentiram dificuldades para separar o próprio ser, do ―ser poético‖, devido ao 

perfil da turma, em que muitos vivenciaram conflitos emocionais não se sentiram à vontade 

para realizar essa etapa. Depois de toda a execução da sequência, e estudo do perfil da turma, 

essa etapa escrita poderia ser substituída pela realização de Acrósticos ou a releitura do poema 

por meio da pintura. 
Fonte: Dados coletados durante a execução das sequências didáticas, setembro e outubro de 2018. 

 

Apesar de alguns pontos negativos, conforme destacados no quadro todas as 

sequências cumpriram com o objetivo maior da pesquisa bem como proporcionou 

autonomia e papel de destaque ao leitor, que por sua vez, em cada sequência respeitou-

se a forma do aluno leitor receber o texto, puderam comprovar, questionar ou modificar 



109 
 

suas expectativas (JAUSS, 1979). Notou-se que o leitor desempenhou o seu papel, que 

―se realiza, histórica e individualmente, de acordo com as vivências e a compreensão 

previamente constituída que os leitores introduzem na leitura‖ (ISER, 1996, p. 78). 

Em todos os textos selecionados para trabalhar com os alunos houve a 

preocupação de em algum momento trazer uma abordagem que estivesse relacionada ao 

seu cotidiano.  Assim, o repertório de cada aluno entrelaçado ao texto serviu de estímulo 

para que atuassem ativamente na leitura, pois: 

 

A análise literária do leitor escapa ao psicologismo que a ameaça 

quando descreve a recepção e o efeito de uma obra a partir dos 

sistemas de referências que se pode construir em função das 

expectativas que no momento histórico do aparecimento de cada obra, 

resultam do conhecimento prévio do gênero, da forma e da temática 

de obras já conhecidas, bem como da oposição entre a linguagem 

poética e a linguagem prática (JAUSS, 1991, p.27).  

 

No momento da recepção do texto, os leitores tiveram a oportunidade de 

interpretar, inferir, as questões propostas, tomando a liberdade da resposta de acordo 

com sua vivência e sua expectativa em relação à voz ou vozes presentes no texto. Todos 

esses fatores foram percebidos como motivacionais, além do crescimento mútuo e do 

conhecimento gerado a partir dos diálogos levantados. 

Assim, conforme Zabala (1998, p.59) analisar/avaliar é importante, pois 

significa ―reconhecer as possibilidades e as carências de cada unidade, com o fim de 

que nos permita compreender outras propostas e reconhecer em cada momento, aquelas 

sequência que se adaptam mais às necessidades educacionais de nossos alunos‖. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

"Lê-se para entender o mundo, para viver melhor. Em nossa cultura, 

quanto mais abrangente a concepção de mundo e de vida, mais 

intensamente se lê, numa espiral quase sem fim, que pode e deve 

começar na escola, mas não pode (nem costuma) encerrar-se nela". 

(LAJOLO, 2004, p.7). 

 

A presente pesquisa buscou investigar as principais causas da falta de interesse 

pela leitura literária dos alunos do segundo ano do ensino médio do IFRO campus 

Colorado do Oeste/RO sendo a falta de tempo e a dificuldade de compreensão dos 

textos literários apontados como os dois maiores fatores de distanciamento entre 

estudantes e literatura.  

A análise do PPC do curso juntamente com a Ementa da disciplina ajudou a 

entender o porquê da existência desses dois fatores que distanciam leitores e literatura.  

Para isso, também foi necessário traçar o perfil da turma, investigando o repertório 

literário de cada aluno. Assim constatou-se que a falta de tempo decorre do próprio 

caráter do curso, pois se trata de um curso integral, em uma escola situada na zona rural 

onde 17 alunos moram na própria escola e 13 vem de outras localidades, Colorado do 

Oeste e região. Dos 17 alunos que residem na escola possuem, por meio de escala, 

tarefas até nos fins de semana, pois precisam fazer a manutenção dos setores. Dos 13 

alunos que moram nas cidades vizinhas, a maior parte sai muito cedo de casa e chega 

muito tarde. O segundo fator de distanciamento, a dificuldade de compreensão dos 

textos, decorre pela falta de incentivo familiar e falta de incentivo nos anos iniciais, 

resultando em 15 alunos que não gostam de ler, os outros 15 se dividem entre os que se 

consideram leitores assíduos e os que até gostam de fazer determinadas leituras porém 

pela dificuldade para compreensão acabam escolhendo leituras com palavras simples, 

ilustrações e menor número de páginas. 

Por ser tratar de uma pesquisa-ação, além da investigação inicial, buscou-se 

meios para minimizar os problemas levantados, por meio de práticas pedagógicas que 

levassem à formação do leitor literário, que consistiu no planejamento em conjunto com 

os alunos, no grupo Diálogo Coletivo de quatro sequências didáticas para serem 

executadas e avaliadas, resultando no produto educacional da dissertação. 

 Para minimizar o primeiro problema os alunos sugeriram valorizar mais a 

leitura em sala de aula, por meio de textos curtos, garantindo que todos assim 

efetuassem a leitura. Já o segundo problema apresentou ser mais complexo, no sentido 
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de não ser possível visualizar um resultado rápido, uma vez que o problema de 

dificuldades de compreensão do texto literário é oriundo de fortes negligências com a 

literatura ainda na formação basilar do aluno leitor. Assim, a estratégia foi envolvê-los 

em atividades que primeiramente despertassem a vontade em querer participar, sendo 

motivados de alguma maneira. Os alunos sugeriram que gostariam de realizar atividades 

que fossem descontraídas e animadas. Desta forma, trabalhamos em uma das sequências 

didáticas com uma abordagem interdisciplinar, agregando teatro, música, paródias, e 

outras expressões artísticas.  

As sequências didáticas proporcionaram um maior planejamento das atividades, 

pois ao passo que descreveu cada detalhe das etapas permitiu ao professor visualizar a 

situação como se fosse uma cena. Outro fator importante é que foram construídas com 

base em um objetivo, em que cada ação buscou chegar a uma meta pré-estabelecida. Há 

uma organização prévia que levou a constante avaliação se os meios utilizados 

contribuíram ou não para uma aprendizagem significa.  

Assim, por meio das discussões no grupo Diálogo Coletivo, e as reflexões de 

diversas situações da prática docente, buscou-se uma proposta de intervenção do 

problema, sendo alternativas para minimizar o distanciamento dos alunos aos textos 

literários. Percebeu-se que quando os alunos também se colocam na posição de 

pesquisadores, há um maior envolvimento nas tomadas de decisões e conscientização 

para as mudanças, pois é preciso de um envolvimento mútuo para transformação de uma 

determinada situação. 

Todas as quatro sequências, cada qual a sua maneira, possibilitaram uma 

aproximação maior entre alunos leitores e texto literário.  Com base teórica e prática  

percebeu-se que as etapas constituintes de cada sequência didática podem levar a 

formação do leitor literário, contudo afirmar em que medida a intervenção realizada 

contribuiu para a formação do leitor literário da turma do segundo ano do curso Técnico 

em Agropecuária do IFRO – campus Colorado do Oeste/RO, implica considerar que 

essa análise se faz gradativa,  o primeiro passo já foi dado, considera-se assim que todos 

se encontram em processo de formação,  e que o mesmo se aperfeiçoa ao passo que 

cada aluno leitor se abre para novas experiências de leitura. Não estamos prontos e 

nunca estaremos! 

Por conseguinte, o Ensino da Literatura, nas quatro sequências didáticas, deixa 

de ser apenas um tratado geral da periodização para se compor de um mecanismo eficaz 

na formação do leitor. Conclui-se que a prática pedagógica no Ensino de Literatura 
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quando pautada no compromisso do professor em colocar seus alunos como agentes 

transformadores, conduzindo ao pensamento autônomo, pode ser um mecanismo 

agregador de valores culturais capaz de reconduzir os rumos para um trabalho 

colaborativo. 

 

  



113 
 

REFERÊNCIAS 

 

 

ABDALLA, M. de F. B. A Pesquisa-ação como Instrumento de Análise e Avaliação da 

Prática Docente.Ensaio: aval. pol. públ. Educ., Rio de Janeiro, v. 13, n.48, p. 383-400, 

jul./set. 2005. 

 

AGUIAR, V. T.; BORDINI, M. G. A literatura e formação do leitor: alternativas 

metodológicas. Porto Alegre: Mercado aberto, 1993. 

 

AGUIAR E SILVA, V. M. Teoria da literatura. 8. ed. Coimbra: Almedina, 1997. 

 

ALARCÃO, I. Professor-investigador: Que sentido? Que formação?In: CAMPOS, B. P. 

(org.).Formação profissional de professores no ensino superior. v. 1. Porto: Porto 

Editora, 2001. p. 21-31. 

 

ANDRADE, C. D. de. Antologia poética. Organizada pelo autor. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2012. 

 

AZEVEDO, R.Dezenove poemas desengonçados. São Paulo: Ática,1999. 

 

BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. 4. ed. São Paulo: Martins Fonseca, 1997. 

 

BAKHTIN, M.(Voloschinov). Marxismo e filosofia da linguagem. São Paulo: 

Hucitec, 2006. 

 

BARBIER, R. A Pesquisa-ação. Brasília: Líber Livro Editora, 2004. 

 

BASSO, I.S.Significado e sentido do trabalho docente.Cadernos Cedes, São Paulo, 

v.19, n.44, p.19-32, 1998. 

 

BOGDAN, R.; BIKLEN, S. Investigação qualitativa em educação: uma introdução à 

teoria e aos métodos. Porto: Porto Editora, 1994. 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. Orientações 

curriculares para o ensino médio: linguagens, códigos e suas tecnologias.v.1. 

Brasília: MEC/SEB, 2006. 

 

CANDIDO, A. O direito à literatura.In:CANDIDO, A.Vários escritos. 5. ed. Rio de 

Janeiro: Ouro sobre Azul, 2011 [1998]. p. 171-193. 

 

CEREJA, W. R. Ensino de Literatura: uma proposta dialógica para o trabalho com 

literatura. São Paulo: Atual, 2005. 

 

COSSON, R. Círculos de leitura e letramento literário. São Paulo: Contexto, 2014. 

 

COSSON, R. Letramento Literário: teoria e prática. São Paulo: Contexto, 2006. 

 

CONTRERAS, J. A autonomia de professores. São Paulo: Cortez, 2002. 

 

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=BASSO,+ITACY+SALGADO


114 
 

CUNHA, M. I. da. Conta-me agora!: as narrativas como alternativas pedagógicas na 

pesquisa e no ensino.Revista da Faculdade de Educação, São Paulo, v. 23, n. 1-2, p.1-

6, jan./dez. 1997. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-25551997000100010. 

Acesso em: 02 abr. 2018. 

 

DOLZ J.; NOVERRAZ, M.; SCHNEUWLY, B. Sequências didáticas para o oral e 

escrita: apresentação de um procedimento. In: DOLZ J.; NOVERRAZ, M.; 

SCHNEUWLY, B. Gêneros orais e escritos na escola. Tradução e organizaçãoRoxane 

Rojo e Glaís Sales Cordeiro. Campinas: Mercado de Letras, 2004. p. 95-128. 

 

ELLIOTT, J. Recolocando a pesquisa-ação em seu lugar original e próprio. In: 

GERALDI, C.; FIORENTINI, D.; PEREIRA, E. (org.). Cartografias do trabalho 

docente. Campinas: Mercado das Letras/ALB, 1998. p. 137-152. 

 

FERREIRA, N. S. A. As pesquisas denominadas ―estado da arte‖.Educação& 

Sociedade, São Paulo, ano 23, n. 79, p. 257-272, ago. 2002. 

 

FREIRE, P. Ação cultural para a liberdade: e outros escritos. 12. ed. São Paulo: Paz e 

Terra, 2007. 

 

FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 1997. 

 

FREIRE, P. A Importância do Ato de Ler: em três artigos que se completam. 22. ed. 

São Paulo: Cortez, 1988. 

 

FREIRE, P. Educação e Mudança. 12.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. 

 

GADOTTI, M. (org.). Paulo Freire: uma bibliografia. São Paulo: Cortez, Instituto 

Paulo Freire; Brasília, DF: UNESCO, 1996. 

 

GATTI, B. A. Grupo focal na pesquisa em Ciências sociais e humanas. Brasília: 

Líber Livro, 2005. 

 

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1989. 

 

IBIAPINA, I. L. de M. Pesquisa colaborativa: investigação, formação e produção de 

conhecimento. Brasília: Líber livro, 2008. 

 

IFRO. Resolução nº 07/CONSUP/IFRO, de 13 de fevereiro de 2018. Dispõe sobre o 

Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Agropecuária Integrado, do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia – Campus Colorado do Oeste. 

 

ISER, W. O Jogo do texto. In: LIMA, L. C. A Literatura e o leitor: textos de estéticas 

da recepção. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. p. 105-118. 

 

JAUSS, H. R. A história da literatura como provocação à teoria literária. São 

Paulo: Ática, 1994. 

 



115 
 

JAUSS, H. R. A estética da recepção: colocações gerais. In: LIMA, L. C. A Literatura 

e o leitor: textos de estéticas da recepção. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. 

 

LAJOLO, M. Do mundo da leitura para a leitura do mundo. 6. ed. São Paulo: 

Editora Ática, 2004. 

 

LARROSA, J. Notas sobre a experiência e o saber da experiência. Notas sobre a 

experiência e o saber de experiência. Revista Brasileira de Educação, São Paulo: 

Associação Nacional de pós-graduação e Pesquisa em Educação, n. 19, p. 20-28, jan-

abril, 1999. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n19/n19a02.pdf. Acesso em: 

02 abr. 2018. 

 

LEMINSKI, P. O ex-estranho. São Paulo: Iluminuras, 1996. 

 

LIBÂNEO, J. C. Democratização da Escola Pública– A Pedagogia Crítico-Social dos 

Conteúdos. 18. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2002. 

 

LUDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. 2. 

ed. Rio de Janeiro: E.p.u., 2017. 

 

LUNA, S. V. de. Planejamento de pesquisa: uma introdução. São Paulo: Ed. Educ, 

2002. 

 

MARTINS, M. H.O que é leitura. 8. ed. São Paulo: Brasiliense, 1986. 

 

MEIRELES, C. Poesia completa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. 

 

MINAYO, M. C. de L. (org.) Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 19. ed. 

Petrópolis: Vozes, 2001. 

 

MORAES, V. de. Antologia poética. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. 

 

PEREIRA, E. M. de A. Professor como Pesquisador: o enfoque da pesquisa-ação na 

prática docente. In: GERALDI, C. M. G.; FIORENTINI, D.; PEREIRA, E. M. de A. 

(org.). Cartografias do trabalho docente: professor (a)-pesquisador(a). Campinas: 

Mercado das Letras, 1998. 

 

PIMENTA, S.G. Formação de professores – Saberes da docência e identidade do 

professor.Nuances,v. III p.5-13, set. 1997. 

 

QUINTANA, M.Do Caderno H.Porto Alegre: Editora Globo, 1973. 

 

ROMANOWSKI, J.P.; ENS, R.T. Pesquisas denominadas do tipo ―Estado da arte‖ em 

educação. Diálogo Educ. Curitiba, v. 6, n. 19, p. 37-50, 2006. 

 

SCHÖN, D. A. Educando o profissional reflexivo: um design para o ensino e 

aprendizagem. Porto Alegre: Artmed, 2000. 

 

SEVERINO, A. J. Metodologia do Trabalho Científico. 22. ed. São Paulo: Cortez, 

2002. 



116 
 

 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez & Moraes, 

1986. 

 

SOARES, M. Introdução – Ler, verbo transitivo. In: PAIVA, A.; MARTINS, A.; 

PAULINO, G.; VERSIANI, Z. (org.). Leituras Literárias: discursos transitivos. Belo 

Horizonte: Ceale; Autentica, 2008. 

 

SOARES, M. Alfabetização no Brasil – O Estado do conhecimento. Brasília: 

INEP/MEC, 1989. 

 

STENHOUSE, L. Investigación y desarrollodel curriculum. Madrid: Morata, 1984. 

 

THIOLLENT, M. Metodologia da Pesquisa-Ação. São Paulo:Cortez,1985. 

 

YUNES, E. Pelo avesso:a leitura e o leitor. Letras, Curitiba:Editora da UFPR, n.44, p. 

185-196, 1995. 

 

ZABALA, A. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998. 

 

ZILBERMAN, R. A leitura e o Ensino de Literatura. São Paulo: Contexto, 1991. 

 

  



117 
 

APÊNDICES 

 

Apêndice A- Termo de assentimento livre e esclarecido - TALE 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO MESTRADO 

PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO ESCOLAR LINHA DE PESQUISA: PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS, INOVAÇÕES CURRICULARES E TECNOLÓGICAS 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TALE 

Termo de assentimento para adolescente (menores de 18 anos) 

 

Você está sendo convidado(a) para participar da pesquisa ―Os desafios da leitura 

literária no ensino médio: (re)descobrindo caminhos‖, esta é uma pesquisa qualitativa, 

com um projeto de pesquisa vinculado ao ensino que tem por objetivo Investigar as 

principais causas que levam os alunos do segundo ano do curso Técnico em 

Agropecuária do IFRO – campus Colorado do Oeste a apresentarem rejeição pela leitura 

literária, visando intervir com práticas pedagógicas que prime pela formação do leitor 

literário. Os resultados contribuirão para a realização de um plano de ação que 

contemple estratégias motivadoras de leitura. 

 Queremos saber quais são as principais causas da falta de interesse pela leitura 

literária dos alunos do segundo ano do ensino médio e quais intervenções seriam mais 

adequadas para minimizar essa situação. 

 Você não precisa participar da pesquisa se não quiser, é um direito seu e não terá 

nenhum problema se desistir. 

Sua participação se dará através da interação em grupos de diálogo coletivo com 

a finalidade de discutir acerca da temática do projeto, com vistas a contribuir para a 

elaboração de uma proposta pedagógica que resulte da melhoria do ensino de literatura, 

fomentando a prática de leitura literária.  

Os encontros serão marcados de modo a não prejudicar o andamento das 

atividades pré-programadas da aula, garantindo que não haja prejuízos quanto aos 

conteúdos ministrados. 
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 Todo material desta pesquisa ficará sob a guarda da pesquisadora Elaine Rodrigues 

Nichio; 

Ao concordar, você receberá uma cópia deste termo onde consta o número do telefone e 

endereço da pesquisadora, que poderá tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua 

participação, agora ou a qualquer momento. 

Caso aconteça algo errado, você pode nos procurar pelo telefone Celular: (69) 9 

84498286 da pesquisadora Elaine Rodrigues Nichio. 

 Para participar deste estudo, o responsável por você deverá autorizar e assinar 

um termo de consentimento. 

Para esclarecer: 

A) Você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira.  

B) Você será esclarecido(a) em qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar 

ou recusar-se. 

C)  O responsável por você poderá retirar o consentimento ou interromper a sua 

participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em 

participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que é 

atendido(a) pelo pesquisador que irá tratar a sua identidade com padrões profissionais 

de sigilo. Você não será identificado em nenhuma publicação. Este estudo apresenta 

risco mínimo, isto é, o mesmo risco existente em atividades rotineiras como conversar, 

tomar banho, ler etc.. 

Após a autorização do USO DE SUA IMAGEM E VOZ por seu 

responsável, também é de seu consentimento que possa ser divulgada em todo e 

qualquer material entre fotos, filmagens, voz e documentos, para ser utilizada para fins 

de divulgação científica, destinada à divulgação ao público em geral. A presente 

autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima 

mencionada em todo território nacional e no exterior, das seguintes formas: composição 

de Dissertação para o Mestrado em Educação Escolar/UNIR; apresentação em material 

de Defesa da Dissertação; publicações, sem que nada haja a ser reclamado a título de 

direitos à imagem. 

 Quando terminarmos a pesquisa iremos produzir artigos que serão submetidos à 

revistas especializadas e divulgaremos os resultados em congressos científicos, 

entretanto em nenhum momento você será identificado. 

 Se você tiver alguma dúvida, você pode me perguntar. Eu escrevi os telefones na 

parte de cima deste texto. 
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DURAÇÃO DA PESQUISA: de setembro a dezembro de 2018. (iniciando somente 

após a aprovação pelo Comitê de Ética) 

AVALIAÇÃO DO RISCO/BENEFÍCIO DA PESQUISA 

(X) Risco Mínimo  (   ) Risco Maior que mínimo 

Descrição do Risco:A participação nesta pesquisa não traz complicações legais. Os 

procedimentos adotados pela mesma obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos, conforme Resolução nº 510 de 07 de abril de 2016 - Conselho 

Nacional de Saúde CONSEP, no entanto como toda a pesquisa que envolve a ação 

humana essa pesquisa pode oferecer alguns riscos classificado nesta investigação como 

risco de grau mínimos, ou seja, a probabilidade do dano ou desconforto pode ser 

previsto antecipadamente, sendo que na maioria das vezes esses danos são semelhantes 

aos vivenciados no cotidiano das pessoas. Abaixo destacamos alguns possíveis riscos, 

formas e medidas de prevenção e providências para minimizar tais riscos. Método de 

Coleta de dados: O estudo será realizado mediante o desenvolvimento de grupos 

chamados de ―diálogo coletivo‖. Portanto há possibilidade dos seguintes risco: 

Sentimento de invasão de privacidade; perda do autocontrole ao revelar pensamentos e 

sentimentos; desconforto ou constrangimento durante as conversas. Portanto serão 

adotadas as seguintes medidas de prevenção e providências para minimizar os 

riscos: o colaborador terá acesso antecipado ao roteiro das discussões; garantia de 

acesso aos resultados individuais após transcrição das discussões sendo facultado ao 

colaborador vetar trechos que julgar inadequados para publicação; os desconfortos serão 

minimizados mediante a garantia de um local reservado escolhido pelo próprio 

colaborador para realização da entrevista bem como a liberdade para não responder 

questões que possam lhe constranger ou gerar desconforto; o pesquisador é qualificado 

para atentar-se a sinais verbais e não verbais de desconforto e suspender ou interromper 

imediatamente a qualquer momento a discussão caso seja percebido algum risco ou 

dano à saúde do sujeito participante; é assegurada a confidencialidade; privacidade, 

proteção da imagem e a não utilização das informações que possam causar prejuízo as 

pessoas e/ou comunidades. Todas as informações coletadas neste estudo são 

estritamente confidenciais, somente o pesquisador/orientador e o 

pesquisador/orientando terão acesso aos dados; é garantida a não violação e a 

integridade dos documentos apresentados; o pesquisador é habilitado ao método de 

coleta dos dados e todo processo observará o princípio da ética na pesquisa, os 

resultados da pesquisa terão divulgação pública; sempre serão respeitados os valores 
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culturais, sociais, morais, religiosos e éticos, bem como os hábitos e costumes; destaca-

se ainda a inexistência de conflito de interesses entre o pesquisador e os sujeitos da 

pesquisa. Os possíveis risco se justificam pela importância do benefício esperado. 

Descrição do Benefício: Os benefícios são imensamente positivos já que se trata de 

dados que irão direcionar para a melhoria da prática pedagógica na disciplina de Língua 

Portuguesa e Literatura Brasileira, visando fomentar a prática de leitura literária entre os 

estudantes na Instituição. 
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Apêndice B –Termo de consentimento livre e esclarecido para menores de idade – 

TCLE 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO MESTRADO 

PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO ESCOLAR LINHA DE PESQUISA: PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS, INOVAÇÕES CURRICULARES E TECNOLÓGICAS 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA MENORES DE IDADE - 

TCLE 

Esta pesquisa seguirá os critérios da ética em pesquisa com seres humanos conforme a 

Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. 

I – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

Nome : 

 

II – DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA: 

1 TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: 

OS DESAFIOS DA LEITURA LITERÁRIA NO ENSINO MÉDIO: 

(RE)DESCOBRINDO CAMINHOS 

 

2 PESQUISADORA RESPONSÁVEL: 

Elaine Rodrigues Nichio 

 

3 DURAÇÃO DA PESQUISA:   

Pesquisa de campo: de setembro a dezembro de 2018. (iniciando somente após a 

aprovação pelo Comitê de Ética)  

III – REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO 

PARTICIPANTE SOBRE A PESQUISA, CONSIGNADO: 

 

Caro Responsável/Representante Legal: 

 

 Gostaríamos de obter o seu consentimento para o menor 

______________________________________________________________________, 
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participar como voluntário da pesquisa intitulada ―Os desafios da leitura literária no 

ensino médio: (re)descobrindo caminhos.‖, que se refere a um projeto de pesquisa 

integrado ao ensino. 

Esta é uma pesquisa qualitativa, com um projeto de pesquisa vinculado ao 

ensino que tem por objetivo Investigar as principais causas que levam os alunos do 

segundo ano do curso Técnico em Agropecuária do IFRO – campus Colorado do Oeste 

a apresentarem rejeição pela leitura literária, visando intervir com práticas pedagógicas 

que prime pela formação do leitor literário. Os resultados contribuirão para a realização 

de um plano de ação que contemple estratégias motivadoras de leitura. 

Da participação do discente 

A participação do discente se dará através da interação em grupos de diálogo 

coletivo com a finalidade de discutir acerca da temática do projeto, com vistas a 

contribuir para a elaboração de uma proposta pedagógica que resulte da melhoria do 

ensino de literatura, fomentando a prática de leitura literária.  

Os encontros serão marcados de modo a não prejudicar o andamento das 

atividades pré-programadas da aula, garantindo que não haja prejuízos quanto aos 

conteúdos ministrados. 

 Dessa forma convém esclarecer: 

1 - O(a) menor foi convidado(a) devido a turma na qual ele (a) estuda ser objeto de 

estudo desta pesquisa; 

2 - A participação do(a)  menor é na fase de coleta de dados,  por meio da participação 

em grupos de diálogo coletivo sobre a temática da pesquisa e com finalidade de 

construção coletiva de um plano de ação; 

3 -. Os resultados da pesquisa não irá expor o nome dos alunos, acontecerá de forma 

anônima e confidencial, isto é, em nenhum momento será divulgado o nome do (a) 

menor em qualquer fase do estudo; 

4- Os resultados da pesquisa serão destinados à escola em que o(a) menor estuda e à 

elaboração de trabalhos de pesquisas e/ou publicações científicas em revistas e eventos 

nacionais ou internacionais; 

5 – O (a) voluntário/menor e ou responsável  poderá se recusar a participar, ou retirar 

seu consentimento a qualquer momento da realização do trabalho ora proposto, não 

havendo qualquer penalização ou prejuízo para o mesmo. 

6 -Não haverá qualquer despesa ou ônus financeiro aos participantes voluntários deste 

projeto científico e não haverá qualquer procedimento que possa incorrer em danos 
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físicos ou financeiros ao voluntário e, portanto, não haveria necessidade de indenização 

por parte da equipe científica e/ou da Instituição responsável. 

7 - Fica esclarecido que a participação é voluntária e os voluntários/menores ou 

responsáveis não receberão nenhuma remuneração por estar participando da pesquisa; 

8- Todo material desta pesquisa ficará sob a guarda da pesquisadora Elaine Rodrigues 

Nichio; 

9 - Ao concordar, o Sr.(a) receberá uma cópia deste termo onde consta o número do 

telefone e endereço da pesquisadora, que poderá tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua 

participação, agora ou a qualquer momento. 

 

IV AVALIAÇÃO DO RISCO/BENEFÍCIO DA PESQUISA 

(X) Risco Mínimo  (   ) Risco Maior que mínimo 

Descrição do Risco:A participação nesta pesquisa não traz complicações legais. Os 

procedimentos adotados pela mesma obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos, conforme Resolução nº 510 de 07 de abril de 2016 - Conselho 

Nacional de Saúde CONSEP, no entanto como toda a pesquisa que envolve a ação 

humana essa pesquisa pode oferecer alguns riscos classificado nesta investigação como 

risco de grau mínimos, ou seja, a probabilidade do dano ou desconforto pode ser 

previsto antecipadamente, sendo que na maioria das vezes esses danos são semelhantes 

aos vivenciados no cotidiano das pessoas. Abaixo destacamos alguns possíveis riscos, 

formas e medidas de prevenção e providências para minimizar tais riscos. Método de 

Coleta de dados: O estudo será realizado mediante o desenvolvimento de grupos 

chamados de ―diálogo coletivo‖. Portanto há possibilidade dos seguintes risco: 

Sentimento de invasão de privacidade; perda do autocontrole ao revelar pensamentos e 

sentimentos; desconforto ou constrangimento durante as conversas. Portanto serão 

adotadas as seguintes medidas de prevenção e providências para minimizar os 

riscos: o colaborador terá acesso antecipado ao roteiro das discussões; garantia de 

acesso aos resultados individuais após transcrição das discussões sendo facultado ao 

colaborador vetar trechos que julgar inadequados para publicação; os desconfortos serão 

minimizados mediante a garantia de um local reservado escolhido pelo próprio 

colaborador para realização da entrevista bem como a liberdade para não responder 

questões que possam lhe constranger ou gerar desconforto; o pesquisador é qualificado 

para atentar-se a sinais verbais e não verbais de desconforto e suspender ou interromper 

imediatamente a qualquer momento a discussão caso seja percebido algum risco ou 
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dano à saúde do sujeito participante; é assegurada a confidencialidade; privacidade, 

proteção da imagem e a não utilização das informações que possam causar prejuízo as 

pessoas e/ou comunidades. Todas as informações coletadas neste estudo são 

estritamente confidenciais, somente o pesquisador/orientador e o 

pesquisador/orientando terão acesso aos dados; é garantida a não violação e a 

integridade dos documentos apresentados; o pesquisador é habilitado ao método de 

coleta dos dados e todo processo observará o princípio da ética na pesquisa, os 

resultados da pesquisa terão divulgação pública; sempre serão respeitados os valores 

culturais, sociais, morais, religiosos e éticos, bem como os hábitos e costumes; destaca-

se ainda a inexistência de conflito de interesses entre o pesquisador e os sujeitos da 

pesquisa. Os possíveis risco se justificam pela importância do benefício esperado. 

Descrição do Benefício: Os benefícios são imensamente positivos já que se trata de 

dados que irão direcionar para a melhoria da prática pedagógica na disciplina de Língua 

Portuguesa e Literatura Brasileira, visando fomentar a prática de leitura literária entre os 

estudantes na Instituição. 

V AUTORIZAÇÃO DO USO DE IMAGEM E VOZ 

Autorizo o uso da imagem, captada por fotografia ou vídeo, do meu responsável em 

todo e qualquer material entre fotos, filmagens e documentos, para ser utilizada para 

fins de divulgação científica, destinada à divulgação ao público em geral. A presente 

autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima 

mencionada em todo território nacional e no exterior, das seguintes formas: composição 

de Dissertação para o Mestrado em Educação Escolar/UNIR; apresentação em material 

de Defesa da Dissertação; publicações, sem que nada haja a ser reclamado a título de 

direitos à imagem e voz. 

VI INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS 

RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA 

CONTATO EM CASO DE DÚVIDAS 

 

 

PESQUISADORES: 

Elaine Rodrigues Nichio -Celular/whatsapp: (69) 9 84498286 email: 

elaine.rodrigues@ifro.edu.br 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA ENVOLVENDO SERES HUMANOS DO 

INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA – CEP 
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Endereço: Av. 7 de Setembro, 2090 

Bairro: Nossa Senhora das Graças 

Porto Velho/RO CEP: 76.821-064 

Telefone: (69)21829610 

e-mail: cepi@ifro.edu.br 

COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA – CONEP 

Endereço: SEPN 510 Norte, Bloco A 1º Subsolo, Edifício Ex-INAN – Unidade II – 

Ministério da Saúde, CEP: 70.750-521, Brasília-DF, telefone: (61) 3315-5878.  

E-mail: conep@saude.gov.br 

VII CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

Declaro que, após ter sido devidamente esclarecido pelos pesquisadores e ter entendido 

o que me foi explicado, autorizo o(a) menor 

______________________________________________________________________ 

em participar do presente Protocolo de Pesquisa. Consinto, também,o uso da imagem e 

voz e que os resultados obtidos sejam apresentados e publicados em eventos e artigos 

científicos desde que a identificação do(a) menor seja resguardada. 

Colorado do Oeste___________de____________2018. 

______________________________________________ 

Assinatura do responsável pelo sujeito participante da pesquisa-ação 

 

______________________________________________ 

Assinatura da Pesquisadora 
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Apêndice C – Roteiro para Diálogo Coletivo 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

 

MODELO DE ROTEIRO NORTEADOR PARA O DIÁLOGO COLETIVO COM 

A TURMA DO 2º ANO DO CURSO TÉCNICOS INTEGRADO AO ENSINO 

MÉDIO 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO ESCOLAR LINHA DE 

PESQUISA: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS, INOVAÇÕES CURRICULARES E 

TECNOLÓGICAS 

 

Pesquisa: OS DESAFIOS DA LEITURA LITERÁRIA NO ENSINO MÉDIO: 

(RE)DESCOBRINDO CAMINHOS 

 

ROTEIRO PARA DIÁLOGO COLETIVO  

Inspirado na metodologia do grupo focal 

 

 

DATA:____/______/_________  

Apresentação formal da pesquisadora  e participantes (formação, tempo de serviço e 

função atual);  

Apresentação da Pesquisa- Ação (intervenção), seu objetivo e metodologia;  

Informações sobre sigilo e dúvidas (Plataforma Brasil);  

Orientação: falar o próprio nome antes de responder ou comentar para facilitar o 

registro de áudio.  

 

DISCUSSÃO 

1. O que entendem por Literatura? 

 

2. Tiveram incentivo da família na formação leitora? 



127 
 

 

3. Falem sobre as experiências com leituras nas séries inicias? 

 

4. Costumam ler que tipo de livro? Comentem o porquê da escolha? 

 

5.  Como deveriam ser o direcionamento das leituras na disciplina de literatura 

brasileira? 
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ANEXOS 

 

Anexo A – Parecer substanciado do CEP 
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Anexo B – Termo de concordância IFRO 

 

 

 


