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O conhecimento liberta e possibilita a construção de uma sociedade melhor; a leitura 

“liberta” o conhecimento. 

Zoara Failla 
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RESUMO 
 

Este trabalho resulta de uma pesquisa indutiva e dedutiva realizada com recursos da 
pesquisa bibliográfica. O objetivo desta pesquisa foi o de delinear os contornos 
iniciais de uma didática da leitura da literatura que pudesse ser objetivamente 
assumida e trabalhada pelos professores das escolas de educação básica. Partiu-se 
do pressuposto de que é possível apresentar aos professores uma alternativa para o 
trabalho com a literatura nas salas de aula, já que esta é aqui tratada como direito. 
Para elaborar esses contornos, elegeu-se como base o pensador britânico Aidan 
Chambers e sua obra “Tell me”, ainda inédita no Brasil. A teoria proposta por 
Chambers para trabalho com a leitura de literatura foi analisada na hipótese de que 
sua teoria pode ser uma boa opção para o ensino da literatura junto às escolas 
brasileiras. As perspectivas são de que, com a utilização desta didática, 
fundamentada na fala dos interlocutores-leitores, possam ser criadas redes de 
leitura de fruição, além de se apresentar como uma alternativa para diminuir os 
problemas que as crianças possam ter com a interpretação textual.  

 
Palavras-chave: Leitura, Literatura, Aidan Chambers, Rede de Leitura. 
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ABSTRACT 
 
This work results from an inductive and deductive research carried out with 
bibliographic research resources. The objective of this research was to elaborate the 
sketch of a didactics of literature reading that could be objectively assumed and 
worked out by the teachers of schools. It started from the assumption that it is 
possible to present to teachers an alternative to work with literature in classrooms, 
since it is treated here as a right. To elaborate this sketch, the British author Aidan 
Chambers and his work "Tell me", still unpublished in Brazil, was chosen as base. 
The theory proposed by Chambers to work with the reading of literature was 
analyzed. We imagine that it could be a good option for the Brazilian reality. The 
perspectives are that with the use of this didactic, based on interaction, knowledge 
networks and reading networks can be created, as well as presenting an alternative 
to improve children's problems with textual interpretation. 
 
Key-words: Reading, Literature, Aidan Chambers, Reading Networks. 
 

 



7 

 
 

 

 

 

 
LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Principal Motivação para Ler um Livro por Escolaridade................... 19 

Tabela 2 - O que gosta de fazer em seu tempo livre (leitor x não leitor)............. 20 

Tabela 3 - Razões para não ter lido nos últimos 3 meses entre não leitores...... 22 

Tabela 4 - Atividades relacionadas à leitura que realiza na internet: por faixa 

etária..................................................................................................................... 

 

23 

 
 

 



8 

 
 

 
 
 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1 - Modelo da Roda de Leitura de Chambers........................................... 59 

Figura 2 - Esquema dos Conceitos Básicos de Chambers.................................. 80 

Figura 3 - Papel do Mediador............................................................................... 90 

Figura 4 - Responsabilidades referentes à seleção da obra................................ 91 

Figura 5 - Possibilidades de leitura...................................................................... 92 

Figura 6 - Esquema da Fofoca Literária............................................................... 97 

 

 

 



9 

 

 
 
 
 
 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio. 

FANFIC – Fanfic é a abreviação da expressão inglesa fanfiction, que significa “ficção 

de fã” na tradução literal para a língua portuguesa. 

PIBID - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

PNBE - Programa Nacional Biblioteca da Escola 

PNLL - Plano Nacional do Livro e Leitura 

UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina 

UNESCO - A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura 

UNIARP - Universidade Alto Vale do Rio do Peixe 

UNICAMP- Universidade Estadual de Campinas 

UNIVALI - Universidade do Vale do Itajaí 

 



10 

 
 

 

 

 

 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 12 

CAPÍTULO 1 ............................................................................................................. 16 

1 OBJETIVOS E PERCURSO DA PESQUISA ......................................................... 16 

CAPÍTULO 2 ............................................................................................................. 18 

2 A LEITURA NO CONTEXTO BRASILEIRO E CATARINENSE ............................ 18 

2.1 CENÁRIO GERAL DA LEITURA NO BRASIL ...................................................... 18 

2.2 LEITURA - DA LITERATURA - NAS ESCOLAS CATARINENSES: O QUE 

MOSTRAM ALGUMAS PESQUISAS ........................................................................ 26 

CAPÍTULO 3 ............................................................................................................. 30 

3 SOBRE LITERATURA ........................................................................................... 30 

3.1 LEITURA ENQUANTO DIREITO ......................................................................... 30 

3.2 PARA QUE SERVE A LITERATURA? ................................................................. 35 

3.3 LITERATURA E SUBJETIVIDADE ...................................................................... 40 

CAPÍTULO 4 ............................................................................................................. 45 

4 SOBRE O ENSINO DA LITERATURA NO BRASIL ............................................. 45 

4.1 ESCOLARIZAÇÃO DA LITERATURA ................................................................. 45 

4.2 AS PRÁTICAS DE LEITURA NA SALA DE AULA ................................................ 50 

CAPÍTULO 5 ............................................................................................................. 53 

5 SISTEMATIZAÇÃO DO PENSAMENTO DE AIDAN CHAMBERS ....................... 53 

5.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO AUTOR .................................................................... 53 

5.2 PEDAGOGIA DA LEITURA DA LITERATURA CONTIDA EM “TELL ME” ............ 57 

5.3 AS TRÊS TROCAS .............................................................................................. 60 

5.3.1 Partilha de entusiasmo ..................................................................................... 60 

5.3.2 Partilha de dificuldades .................................................................................... 61 

5.3.3 Partilha de conexões ........................................................................................ 61 

5.4 OS 4 TIPOS DE “DIZERES” ................................................................................. 62 

 



11 

5.4.1 O dizer a si mesmo .......................................................................................... 62 

5.4.2 O dizer aos outros ............................................................................................ 63 

5.4.3 O dizer juntos ................................................................................................... 63 

5.4.4 O dizer algo novo ............................................................................................. 64 

5.5 TUDO MERECE SER DECLARADO ................................................................... 66 

5.6 CONSTRUINDO A SIGNIFICAÇÃO SOBRE O LIDO .......................................... 68 

5.6.1 Dizendo o óbvio ................................................................................................ 68 

5.6.2 Controle do professor ....................................................................................... 68 

5.6.3 “Como você sabe disso?” ................................................................................. 69 

5.6.4 A seleção do texto ............................................................................................ 70 

5.6.5 A leitura do texto .............................................................................................. 72 

5.6.6 Iniciando a conversa de Tell Me ....................................................................... 74 

5.6.7 Os tipos de perguntas da abordagem de Tell Me: básicas, gerais e especiais 76 

CAPITULO 6 ............................................................................................................. 80 

6 CONTORNOS DE UMA DIDÁTICA DA LEITURA DE LITERATURA    NO 

ENSINO FUNDAMENTAL ........................................................................................ 81 

6.1 PARA QUEM SE DESTINA ESSA DIDÁTICA? .................................................... 82 

6.2 O QUE CONTEMPLA ESSA DIDÁTICA? ............................................................ 87 

6.3 COMO OCORRE ESTA DIDÁTICA? QUAL O SEU MODUS OPERANDI? .......... 89 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................................... 98 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................... 102 

ANEXOS ................................................................................................................. 108 

 

 

 



12 

INTRODUÇÃO 

 

Desde uma idade muito tenra, a literatura exerceu grande influência em minha 

vida. Lembro-me, como se fosse hoje, da leitura da obra “Menino do Dedo Verde”, 

feita coletivamente em minha sala de aula no início da escola fundamental. Na 

Escola Nossa Senhora Aparecida, a professora Lindamir deu o impulso para que me 

tornasse assídua leitora de obras literárias ao longo de minha vida.  

Monteiro Lobato foi o autor com quem, provavelmente, tive maior contato na 

infância. Li dezenas de vezes a sua coleção “O Sítio do Pica-pau Amarelo”. Assim, 

tive contato com o país da gramática e da aritmética; viajei por todo o mundo e 

aprendi história, desde a da Grécia Antiga até daquela que acontecia no final do 

século XX. Li as fábulas com a Tia Anastácia e assim adquiri conceitos de moral e 

ética que carrego comigo até hoje. Essas são apenas algumas das vivências que 

tive e que evoco, orgulhosamente, ao meu filho todas as noites. 

Circunstâncias fizeram com que me aproximasse também do aprendizado da 

língua inglesa. Iniciei a docência muito jovem, aos 14 anos de idade. Cursei a 

Faculdade de Letras, onde o amor pela literatura só se fez aumentar. Ainda me 

lembro de uma das obras mais icônicas que já li, “Os Sete Mistérios da Casa 

Queimada”, de um autor da mesma região em que resido em Santa Catarina, de 

nome Guido Wilmar Sassi.  

Depois de concluída a graduação, pude, finalmente, exercer a função de 

professora de literatura. Ensinar literatura é algo que muito me satisfaz, 

principalmente quando consigo fazer com que os meus estudantes se apaixonem 

por poemas e romances, da maneira que eu me apaixonei; quando vejo que eles se 

surpreendem, se revoltam, se entristecem ou se alegram diante de obras contidas 

no universo literário. 

Porém, percebo que o ensino da literatura não conduz, necessariamente, ao 

prazer da leitura pelos discentes. Muitas vezes, o foco do ensino não são as obras 

ou a fruição que se pode ter ao lê-las. Isto porque, ao longo das aulas, os 

professores em geral reiteram formas e fôrmas de classificação do gênero, suas 

características, e, dessa forma, raras são as vezes em que se lê o texto literário 

como um fim em si mesmo, sem trair a sua natureza.  
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É verdade que essa preocupação não é unicamente minha. Existem muitos 

professores que, como eu, frequentemente questionam as suas práticas 

pedagógicas, pensando em como melhorá-las. Eles tentam compreender as 

atividades que desenvolvem, procurando respostas às questões e dificuldades com 

que se deparam. As pesquisas realizadas acerca da educação podem e devem ser 

utilizadas para melhorar as práticas escolares. E, no que se refere à leitura de 

fruição da literatura nas salas de aula das escolas de minha região, proponho 

algumas indagações preliminares ou introdutórias no corpo desta reflexão: como ela 

é objetivamente realizada? Que benefícios e que valores a literatura é capaz de 

gerar na vida dos educandos? Existem metodologias a serem empregadas e/ou 

incrementadas? De que maneira modificar para melhor o ensino da literatura, 

garantindo a sua fruição?  

O professor1 é o personagem que pode colocar em prática os resultados de 

investigações dos pesquisadores – resultados esses pertinentes à sua área de 

ensino. Ele tem um papel decisivo no processo educativo; a educação escolarizada 

depende fundamentalmente dele. Já o pesquisador educacional busca encontrar, 

por exemplo, elementos que possam ser incorporados às práticas pedagógicas das 

diferentes disciplinas. Isto quer dizer que ambos – professor e pesquisador - são 

essenciais à conquista de uma educação de melhor qualidade. Neste trabalho, 

acendendo uma escuta interior, coloco a minha experiência de professora a serviço 

da prática pesquisadora e busco respostas às minhas próprias perguntas e às 

perguntas de colegas professores que, igual a mim, muito possivelmente 

compartilhem angústias e dificuldades relacionadas ao usufruto da literatura nas 

escolas.  

Em minha atuação como professora de literatura, percebo que existe uma 

grande distância entre ser professor de literatura e - “de fato” - poder trabalhar com a 

sua leitura em sala de aula. Por mais que incentive os alunos a fazerem leituras em 

casa, o fato de o livro de literatura não ser presente em sala de aula acaba por não 

interessar.   

                                            
1
 Sem dúvida que o professor pode ser – ele mesmo - um pesquisador da sua própria prática através 

da chamada pesquisa-ação, conforme propõe Pereira (2003); entretanto, esse ideal é difícil de ser 
operacionalizado, considerando as condições de trabalho do magistério brasileiro, principalmente em 
nível de educação básica.  
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Dessa maneira, pude intuir que a região onde resido e atuo, o meio-oeste 

catarinense, especificamente a cidade de Caçador, carece de um maior contato e 

apreço pela leitura de textos literários. Minha prática docente permitiu-me constatar 

também que, quando ocorre a leitura em sala de aula, essa acontece com outras 

finalidades, ou seja, como diria Lajolo (1988), o texto é usado como pretexto para o 

exercício da gramática, para o estudo da biografia de escritores, para a 

caracterização de movimentos literários e/ou para responder questionários de 

interpretação, entre outros motivos. Não acontece uma prática de fruição ou 

apreciação do que foi lido e, muitas vezes, o estudante fica sem entender o livro que 

supostamente leu.  

Porém, qual o papel que a literatura desempenha na vida dos estudantes? Ela 

se apresenta como agente criador e socializador da linguagem e dos valores de 

nossa sociedade? Ela pode auxiliar no amadurecimento social, emocional e 

cognitivo dos estudantes? No meu ponto de vista, refletindo como professora e 

pesquisadora, uma escola comprometida com uma educação crítica não pode 

ignorar e muito menos descartar a importância da literatura.  

Esboça-se, assim, um primeiro contorno do problema desta pesquisa, que é o 

de buscar, selecionar e analisar fontes e materiais, nacionais e estrangeiros, 

voltados à promoção da leitura literária nas escolas situadas na região do Alto Vale 

do Rio do Peixe no intuito de sistematizá-los e dessa forma contribuir com as 

dinâmicas de formação de leitores – dinâmicas essas que entendem a fruição da 

literatura como um direito e como uma prática cultural de suma importância na vida 

de todos os cidadãos.  

Finalmente, cabe destacar nesta introdução o meu encontro com a produção 

de Aidan Chambers (1934-...), pedagogo inglês pouco conhecido no Brasil. Através 

de referências sugeridas pelo meu orientador, Professor Doutor Ezequiel Theodoro 

da Silva, tive inicialmente acesso às suas duas obras básicas: The reading 

environment (O ambiente de leitura), publicada em 1991, e Tell me: children, reading 

and talk, (Conta para mim: crianças, leitura e fofoca literária), publicada em 1993. A 

leitura atenta e curiosa dessas obras, facilitada pelo meu conhecimento da língua 

inglesa, levou-me à conclusão de que esse pensador teria muitas contribuições a 

dar na construção de um didática voltada para a promoção da leitura literária junto a 
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crianças e jovens. Das leituras saltei para navegações no site oficial2 de Aidan 

Chambers e, em seguida, para um contato com o mesmo através de troca de e-

mails3. Os diálogos com as obras e com o próprio autor levaram-me ao desejo de 

propor nesta dissertação uma apresentação sistematizada de suas ideias ao público 

brasileiro, abrindo perspectivas ou somando contribuições para o delineamento de 

uma didática voltada à promoção da leitura de obras literárias no ensino 

fundamental.  

                                            
2
 Disponível em: http://www.aidanchambers.co.uk/journalism4.htm. Acesso em: 13/08/2015. 

3
 No e-mail trocado com o autor Aidan Chambers, ele diz que suas maiores contribuições com a 

leitura se encontram na obra TELL ME. Ele entende que as pessoas que moram em países em 

desenvolvimento têm mais dificuldades com questões relacionadas à leitura, mas que as atividades-

chave são as mesmas: contação de histórias, leitura em voz alta, dramatização de histórias, leitura 

individual e silenciosa, discussão do que foi lido com outras pessoas. A troca de e-mails, na íntegra, 

pode ser encontrada no Anexo I.  
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CAPÍTULO 1 

 

1 OBJETIVOS E PERCURSO DA PESQUISA 

 

Esta investigação coloca entre parênteses, para efeito de reflexão e 

aprofundamento, a prática leitura de fruição da literatura em escolas de ensino 

fundamental, tendo no horizonte o delineamento de uma didática que faça justiça à 

natureza específica da arte literária.  Dessa forma, trabalhando indutiva e 

dedutivamente com recursos da pesquisa bibliográfica, pretendemos: 

1. Rastrear e analisar autores e obras que tratem a literatura enquanto um 

direito do cidadão e enquanto objeto de fruição estética e de prazer por parte do 

leitor; 

2. Discutir aspectos relacionados à escolarização da literatura no Brasil, 

explicitando desvios, críticas e avanços; 

3. Sistematizar as ideias de Aidan Chambers, contidas na sua obra 

fundamental “Tell me: children, reading and talk”4 (Conta pra mim: crianças, leitura e 

conversa), publicada em 1993;  

4. Desenhar os contornos de uma didática da leitura da literatura a partir 

das referências estudadas e analisadas nesta dissertação.  

Cabe aqui algumas considerações a respeito da pesquisa bibliográfica, aqui 

assumida como principal recurso metodológico para caminharmos em direção aos 

nossos objetivos. Para Fonseca (2002),  

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências 
teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como 
livros, artigos científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico 
inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador 
conhecer o que já se estudou sobre o assunto. Existem, porém, pesquisas 
científicas que se baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica, 
procurando referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher 
informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual 
se procura a resposta (FONSECA, 2002, p. 32, grifos nossos). 

Fazendo justiça a um dos focos centrais da presente investigação, qual seja o 

da “leitura”, quisemos esmerar ainda mais a nossa competência leitora. Isto porque 

a pesquisa bibliográfica abrange a busca, seleção ou triagem, análise e 

interpretação de fontes diversas (livros, revistas periódicas, teses, dissertações, 

                                            
4 CHAMBERS, Aidan.  Tell me. Gloucestershire, United Kingdom: The Thimble Press, 1993. 
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etc.), realizadas de maneira atenta, sistemática e crítica pelo pesquisador, 

compondo novas sínteses que conduzam a um conhecimento mais aprofundado e 

substancial sobre um determinado tema.  

Para a análise da teoria de leitura da literatura de Aidan Chambers, 

inspiramo-nos na metodologia utilizada na tese de doutorado de Rosália Maria 

Ribeiro de Aragão, intitulada “Teoria da aprendizagem significativa de David P. 

Ausubel:5 sistematização dos aspectos teóricos fundamentais”, produzida na 

Faculdade de Educação da Unicamp em 1976. Nesse trabalho, a autora fez uso de 

processos lógico-formais para perscrutar uma teoria cognitivista também pouco 

conhecida no Brasil naquela época, fornecendo assim uma contribuição indelével 

aos estudos brasileiros na área da psicologia da educação. 

Na perspectiva utilizada por Aragão, a lógica formal apresenta-se como um 

instrumento para a investigação de fundamentos e procede-se uma análise de 

conceitos e enunciados a fim de explicitar as relações de fundamentação da teoria e 

a derivação dos conceitos e princípios. A análise se propõe a atingir os objetivos de 

cada etapa do estudo e foi desenvolvida da seguinte maneira: explicitação das 

noções fundamentais da teoria; identificação dos enunciados primitivos da teoria, 

que fundamentam as demais ações; e esclarecimento, a partir destes termos, das 

demais partes da teoria.  

Em termos de arquitetura, esta dissertação persegue um princípio 

organizador que vai do conhecido para o desconhecido. Dessa forma, 

organicamente falando, os capítulos iniciais aproximam diferentes contribuições 

científicas – já publicadas - de pensadores brasileiros a respeito da inquietação 

subjacente a esta pesquisa (leitura de fruição da literatura em escolas de ensino 

fundamental) e os finais tecem ideias de “fora” – ou pelo menos relativamente 

distantes - do repertório de conhecimentos daqueles que investigam o ensino da 

literatura ou com ela trabalham nas escolas brasileiras.6  

                                            
5
 David Paul Ausubel (1918 -2008), psicólogo da educação estadunidense, foi o autor da teoria 

cognitivista da aprendizagem verbal significativa através do fornecimento de organizadores prévios 
apresentados pelo professor.  Para mais informações, além da tese de Rosália Maria R. Aragão, ver 
MOREIRA, M. A. (1999).  
6
 SILVA (2014) diz que a obra de Aidan Chambers "[...] é de imensa importância para quem se dedica 

à leitura enquanto prazer ou objeto de análise. Infelizmente não temos - ainda - nenhuma obra desse 
autor traduzida para o português, o que nos impede de conhecer um amante da leitura, um pensador 
exponencial sobre as práticas de leitura (principalmente a leitura da literatura) e um escritor que 
conversa muito bem com a infância e juventude." 
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CAPÍTULO 2 

 

2 A LEITURA NO CONTEXTO BRASILEIRO E CATARINENSE 

 

Considerando as ideias até aqui costuradas, é importante delinear um cenário 

a respeito da leitura da literatura no Brasil e, mais especificamente, em Santa 

Catarina, na tentativa de ganhar uma compreensão geral do fenômeno e, ao mesmo 

tempo, contextualizar possíveis avanços e retrocessos nessa área. 

 

2.1 CENÁRIO GERAL DA LEITURA NO BRASIL 

 

Geograficamente falando, a pesquisa “Retratos da Leitura no Brasil” 

representa, sem dúvida, o estudo mais abrangente sobre os comportamentos de 

leitura dos brasileiros. Realizada em quatro diferentes edições (2001, 2008, 2011 e 

2016), essa investigação nacional tem como principal objetivo caracterizar a 

dinâmica da leitura, bem como o acesso a livros no Brasil; busca, ainda, levantar o 

perfil do leitor de livros e suas preferências; identificar as barreiras para o 

crescimento da leitura de livros; e traçar o perfil do consumidor de livros.  

Segundo o Instituto Pró-livro (IPL)7, responsável pela realização dessa 

pesquisa, a sua metodologia atende aos princípios da investigação qualitativa e 

quantitativa. O universo pesquisado nas quatro edições foi constituído por indivíduos 

de diferentes faixas etárias, que vivem nas diferentes regiões do país. É, sem 

dúvida, um trabalho de extrema relevância para sentir a pulsação do mercado 

editorial, para a cultura letrada e, por extensão, para a educação brasileira. 

Consoante Failla, organizadora da pesquisa: 

Desde a 2ª edição houve importante ampliação nos objetivos deste estudo: 
o de conhecer o perfil leitor e os hábitos de leitura também das crianças 
(com 5 anos ou mais) e jovens, enquanto estudantes do ensino 
fundamental. Essa informação é indispensável para se avaliar os resultados 
de políticas públicas, investimentos e programas voltados à formação leitora 
e ao acesso ao livro (FAILLA, 2016, p.162) 

 

Tomaremos, aqui, a quarta edição da Retratos da Leitura como fonte de 

dados, visto que traz informações contextualizadas e recentes a respeito da leitura 

                                            
7
Instituto Prolivro. Disponível em: 

<http://prolivro.org.br/home/images/2016/Pesquisa_Retratos_da_Leitura_no_Brasil_-_2015.pdf>. 
Acesso em: 05/01/17.  
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nacional. Pode-se dizer que houve um aumento no número de leitores no Brasil em 

relação aos resultados da pesquisa anterior, publicada em 2011. Outros resultados 

podem ser ainda destacados: o número de leitores aumentou em algumas regiões 

(Sul, Sudeste, Centro Oeste e Norte). Em 2011, o leitor brasileiro lia, em média, 

quatro livros por ano. Já a nova pesquisa revela o índice de 4,96. A região Nordeste, 

contudo, além de se mostrar apenas estável no número de leitores, teve redução no 

número de livros lidos per capita. 

A pesquisa também revela como os leitores têm acesso aos livros. Uma outra 

difícil realidade que o Brasil enfrenta é o fato de uma grande porcentagem (30% dos 

entrevistados) nunca ter comprado um livro na vida. Aproximadamente 50% dos 

entrevistados indicaram o empréstimo – junto à família ou amigos ou em bibliotecas 

– como principal meio de acesso ao livro.  

Quanto às motivações dos leitores, a pesquisa revelou que estas são 

diversas, conforme mostra a tabela abaixo, também retirada da Pesquisa Retratos 

da Leitura no Brasil em sua última edição (2016): 

Tabela 1 - Principal Motivação para Ler um Livro por Escolaridade 

 

Fonte: Intituto Pró-Livro, 2016. 
 

Percebe-se que, junto de fatores como o gosto, a atualização cultural, a 

distração e a religiosidade, a escolaridade também está ligada à motivação pela 

leitura, principalmente no que se refere à atualização cultural ou conhecimento geral.  

Sabe-se que a infância é o período mais propício para se desenvolver o 

hábito da leitura. Failla (2016) destaca que a última edição volta a confirmar, como já 
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havia feito a anterior de 2011, que o gosto pela leitura é uma construção que vem da 

infância, bastante influenciada por mães e pais. A coordenadora da pesquisa afirma 

que a família tem um papel fundamental no despertar do interesse pela leitura, seja 

pelo exemplo, ao ler na frente dos filhos, ou ao promover a leitura junto aos filhos.  

Na pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, edição de 2016, Failla ainda 

destaca que esta influência em relação aos hábitos de leitura relaciona-se à 

escolaridade dos pais: filhos de pais analfabetos e sem escolaridade tendem a ser 

“menos” leitores que filhos de pais com alguma escolaridade. 

A pesquisa também obteve respostas relacionadas a várias atividades que 

podem concorrer com o hábito da leitura:  

Tabela 2 - O que gosta de fazer em seu tempo livre (leitor x não leitor) 

 

Fonte: Instituto Pró-Livro, 2016. 
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Conforme indica a Tabela 2, a leitura de jornais, revistas ou notícias ocupa a 

9ª posição e a leitura de livros em papel ou livros digitais ocupa a 10ª posição na 

hierarquia relacionada ao como as pessoas preenchem o seu tempo livre. Nesta 

área a televisão é hegemônica, seguida pelo rádio, internet, vídeo, reunião com 

amigos e redes sociais (WhatsApp, Twitter e Instagram). Quer dizer, a leitura do 

texto impresso, em suportes como o livro e revista, parece se colocar como um 

elemento secundário na vida das pessoas pesquisadas na Retratos da Leitura.  

Failla (2016) traça uma comparação sobre o uso do tempo livre entre leitores 

e não leitores, e destaca que as atividades realizadas pelos que têm o hábito de 

leitura são mais diversificadas. Em suas palavras,  

Ocupam seu tempo livre de maneira mais frequente e variada que não 
leitores, inclusive praticando exercícios físicos ou encontrando amigos, o 
que evidencia, também, maior disposição para vivenciar e ocupar o próprio 
tempo com uma maior diversificação de atividades sociais e culturais. Essa 
mobilização e esse protagonismo revelam o poder da leitura. Essa 
disposição e essa ampliação do repertório de atividades de diferentes 
naturezas entre si também estão associadas à escolaridade e ao perfil de 
renda (FAILLA, 2016, p. 38). 

Assim, reiterando o afirmado acima, percebe-se, por exemplo, que os leitores 

ouvem músicas, assistem à filmes e vídeos, reúnem-se com amigos e utilizam-se 

mais de redes virtuais como o WhatsApp e o Facebook. 

Outras práticas que são também mais comuns aos leitores do que aos não 

leitores são a leitura de jornais e revistas, a prática de esportes, os passeios em 

parques e praças e os videogames. 

Um grande destaque cabe à ida à cinemas, teatros, concertos, museus e 

exposições: os leitores frequentam três vezes mais esse tipo de evento do que os 

não leitores.  

As atividades em que os não leitores superam ou igualam os leitores são: 

assistir televisão e não fazer nada, descansar ou dormir.  

Mas o que faz o brasileiro permanecer longe dos livros? Esta é uma das 

principais questões dos estudiosos desta área, e, obviamente, uma pesquisa tão 

ampla não fecharia seus olhos para tal questionamento.  
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Tabela 3 - Razões para não ter lido nos últimos 3 meses entre não leitores 

 

Fonte: Instituto Pró-Livro, 2016. 

Há muitos fatores que explicam os porquês de o hábito da leitura não se 

enraizar entre muitos brasileiros. O primeiro deles -  e o mais citado - é a falta de 

tempo. Dos 2.214 entrevistados, 32% afirmam não ter tempo para ler. O segundo 

fator mais apontado (28% dos entrevistados) é a falta de gosto pela leitura. 

Alarmante e paradoxal: 20% dos não leitores responderam que não são 

alfabetizados e, portanto, não sabem ler. É interessante que se analise que a 

pretensa falta de tempo pode ser também entendida pelo fato desta atividade não se 

apresentar como atividade relevante ou necessária na vida de muitos, ou seja, não 

foi criado o vínculo, o hábito da leitura, junto aos não leitores. 

Failla (2016) informa que uma outra grande barreira para o hábito da leitura 

se verifica nas respostas de 9% de não leitores que afirmam ter dificuldades para ler, 

isto é, não o fazem pois não compreendem o que estão lendo. 

A cada edição da pesquisa aumenta o número dos que afirmam ter alguma 
dificuldade para ler. Quando comparamos com os resultados das edições 
anteriores, surge uma preocupação que coloca em suspenso a avaliação 
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positiva sobre os indicadores de leitura: em 2007, 48% dos não leitores 
disseram não ter dificuldades, e, em 2011, 43%. Estamos piorando? Mais 
brasileiros dizem, em 2015, que não leem porque têm alguma dificuldade 
para ler. Entre eles, 17% indicam algum problema físico (o que muitas 
vezes é argumento para não confessar que não sabe ler). Apesar dessa 
dificuldade ter sido mais citada nesta edição, os demais (60%) indicam 
dificuldade de compreensão ou habilidade leitora (FAILLA, 2016, p.65) 

 

Tabela 4 - Atividades relacionadas à leitura que realiza na internet: por faixa etária 

 

Fonte: Instituto Pró-Livro, 2016. 

 

Failla (2016) destaca que nos últimos anos ocorreu uma revolução nas formas 

de leitura, no acesso às informações e nos dispositivos para a comunicação. Ainda 

segundo ela, a popularização dos dispositivos móveis para acesso à internet e para 

a comunicação instantânea revolucionou as formas de interação e do uso do tempo. 

Assim, na atualidade, escreve-se e lê-se mais do que se dialoga. Mesmo que sejam 

leituras e escritas fragmentadas e para a comunicação ligeira, Failla aventa a 

possibilidade de tais modos de comunicação virem a criar o interesse por narrativas 

mais complexas.  
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De acordo com a Tabela 4 acima, também matéria de pesquisa do Retratos 

da Leitura no Brasil, apesar do livro ser pouco citado (15%), a leitura de notícias e 

informações é comum em meio digital (52%), e a pesquisa para ter mais 

conhecimento sobre temas de interesse (32%) aparece em seguida, aparecendo 

depois as pesquisas escolares (35%).  

O fato de as respostas incluírem pesquisas, notícias, acesso a blogs, fóruns 

ou redes sociais sobre livros e literatura é um fator bastante positivo. A participação 

na construção de histórias coletivas (como Fanfic) é ainda pouco significativo (2%), 

talvez sejam modos de trazer a leitura cada vez mais para perto de uma juventude 

que aprecia a tecnologia digital.  

Neto (2016) afirma que os resultados positivos, ainda que bastante discretos, 

a esta edição mais recente da pesquisa Retratos do Brasil exibe são resultados de 

políticas públicas voltadas à formação de leitores. Ele cita que medidas como os 

Planos Nacionais de Leitura tiveram seu impulso inicial em 2005, Ano Ibero-

americano da Leitura, em seu artigo 35, prevê: 

Convencidos do valor da cultura na busca pela equidade social, 
proclamamos o ano de 2005 como o Ano Ibero-americano da Leitura, e 
propomos juntar esforços do setor público e do privado para levar a bom 
termo o Plano Ibero-americano de Leitura aprovado na VII Conferência 
Ibero-americana de Cultura (NETO, 2016, p.59). 

 

Segundo Neto (2016) foi importante para o Brasil firmar parcerias com 

entidades do cenário Ibero-americano, tornando-se assim personagem de iniciativas 

de formação leitora em um país em que o analfabetismo e a exclusão do direito à 

leitura são problemas cruciais. 

É mister, conforme Neto (2016), pontuar que, para que sejam efetivas, as 

ações de fomento à leitura estejam vinculadas a políticas sociais e inclusivas. Alguns 

dos pontos que Neto (2016) cita como grandes avanços nos dez últimos anos e que 

podem ter favorecido os resultados levemente positivos da pesquisa: 

1. Aumento na escolaridade média da população;  

2. Aumento da proporção de brasileiros com ensino superior e com 

ensino médio. Neto (2016) mostra que tal dado tem a ver com os resultados da 

pesquisa que mostram nossa população adulta não estudante lendo mais do que em 

2011.  

3. Vem ganhando espaço, consoante Neto (2016, p. 65), o hábito da 

leitura em espaços públicos: 
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...o que vem ao encontro do esforço realizado em vários níveis de se criar 
ou recriar espaços de leitura acolhedores e de convivência entre as 
pessoas, fomentando trocas e experiências coletivas de leitura. Refiro-me 
aqui às bibliotecas de acesso público, aos saraus que se multiplicam, aos 
festivais literários, às livrarias repaginadas, entre outras iniciativas que se 
somam Brasil afora em espaços e eventos multiuso, onde a vivência cultural 
e interativa de pessoas e textos se complementa fora do espaço e da 
vivência privados. 
 

4. Neto (2016) analisa que, conforme os resultados da pesquisa (que 

revela o fato de mais de 50% dos entrevistados terem acesso à leitura através de 

empréstimo familiar ou de instituições), colhem-se os resultados dos vários esforços 

para a democratização deste acesso através de programas para a geração ou 

melhoria de bibliotecas no país.  

Contudo, em que pese os resultados favoráveis da pesquisa, é o próprio Neto 

(2016) que destaca ainda haver muito a se fazer para nos tornarmos um país de 

leitores. Grande parte de nossa população é composta por analfabetos funcionais 

em algum nível. Tal dado, segundo Neto, é alarmante: 

Antes que me tomem por um otimista contumaz ou um Cândido dos 
trópicos, esclareço que esse conjunto de dados positivos não significa que 
estamos em boa situação leitora. Ou mesmo que a velocidade desse 
crescimento, como demonstra a pesquisa, seja sequer satisfatória. Há 
inúmeros dados e índices negativos que apontam para nossos enormes 
desafios e dificuldades. Por exemplo, segundo o Indicador de Alfabetismo 
Funcional, ou INAF, 75% da população alfabetizada tem algum nível de 
analfabetismo funcional, ou seja, quase 140 milhões de brasileiros não 
conseguem imprimir significado e obter cognição total de uma página de 
livro ou de um texto qualquer. Apenas este dado já seria suficiente para 
demonstrar que vivemos uma trágica situação conjuntural que nos empurra, 
se não a mudarmos, para um destino cruel no mundo da informação e do 
conhecimento, ou seja, a de sermos sempre um país condenado a 
reproduzir o que outros povos mais preparados intelectualmente nos 
mandam fazer (NETO, 2016, p. 69). 

Enfim, o panorama nacional da leitura, apesar de pequenos avanços, ainda 

amarga uma realidade bastante distante de países desenvolvidos e reproduz áreas 

em que não conseguimos o aumento do público leitor. É pensando nesses fatos que 

se embasa o desejo de prosseguir com esta busca por uma didática de fruição de 

leitura da literatura que seja exequível nas escolas de Educação Básica das diversas 

regiões brasileiras. 
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2.2 LEITURA - DA LITERATURA - NAS ESCOLAS CATARINENSES: O QUE 

MOSTRAM ALGUMAS PESQUISAS 

 

Estendendo um pouco mais a contextualização do problema desta pesquisa, 

esboçado nesta introdução, é interessante conhecer os estudos sobre a leitura (da 

literatura), realizados no território catarinense. Considerando o avanço dos estudos 

pós-graduados no Brasil, o estado onde nos propomos atuar, Santa Catarina, já teve 

aqui desenvolvidas reflexões e pesquisas sobre a temática que escolhemos 

aprofundar, qual seja a da leitura de fruição de literatura nas escolas. Através dessa 

incursão,8 pudemos delinear um quadro daquilo que já foi pesquisado e os aspectos 

que ainda carecem de ser estudados sobre o nosso objeto.  

Nos idos de 1986, Sabatini desenvolveu, pela Universidade Federal de Santa 

Catarina-UFSC, uma pesquisa denominada: “A Aprendizagem da Literatura 

Brasileira no 2º Grau, opção magistério, nas Escolas Públicas Estaduais de Santa 

Catarina”. O objetivo era analisar os hábitos dos leitores do Ensino Médio 

Profissionalizante (na época denominado 2º grau). Coletaram-se os dados através 

de questionários em 22 escolas da capital do estado. Segundo a autora, os 

resultados mostraram uma grande contradição: a maioria dos alunos estava 

conscientizada da importância da leitura e declarou-se amante da mesma, mas 

poucos liam livros. Os alunos criticavam os encaminhamentos que a escola dava ao 

tema da leitura, porém não ofereciam qualquer sugestão para uma mudança no 

sistema. Os estudantes que tinham hábitos de leitura preferiam obras atuais, e, 

segundo eles, a imposição da leitura de obras clássicas e autores “antigos” 

constituía um fator de afastamento, de desinteresse frente aos mesmos. 

Um fator preocupante na pesquisa de Sabatini é que seu público alvo era 

proveniente do ensino médio profissionalizante em magistério. Assim, os estudantes 

não-leitores de 1986 são, possivelmente, muitos dos professores não-leitores que 

estão hoje espalhados pelas salas de aulas de nosso estado.  

                                            
8
 Este levantamento abrangeu, de forma não exaustiva, as teses e dissertações produzidas – e 

publicadas - sobre a leitura em geral e, mais especificamente, sobre a leitura da literatura no estado 
de Santa Catarina no período de 1980 até 2015. Gestões foram feitas junto a pesquisadores da área 
no sentido de que enviassem os relatórios de pesquisa ou apontassem os veículos de suas 
publicações, mas infelizmente sem sucesso. Portanto, este levantamento é um recorte modesto e não 
exaustivo das pesquisas sobre leitura em Santa Catarina. 
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Em 2012, também através da UFSC, Buse trouxe à tona em sua dissertação 

de mestrado, “Leitura, para que te quero: a Literatura e o Ensino Médio”, o ensino de 

literatura como base da formação do leitor. O foco, novamente, foi o Ensino Médio, 

especificamente contemplando os alunos do primeiro ano. A autora justifica que a 

maioria dos programas de incentivo à leitura acontece nos primeiros anos do Ensino 

Fundamental, o momento mais propício para a formação de leitores; porém, não se 

deve relegar a segundo plano o incentivo da leitura ao longo das demais séries do 

Ensino Regular.   

Outro ponto de destaque desta pesquisa é que a escolarização da literatura 

acaba por ocorrer principalmente no ensino médio, com o agravante de um ensino 

que privilegia a periodização literária, deixando-se de lado a leitura como prática 

social e de fruição. Buse (2012) propõe a utilização de uma metodologia baseada na 

Estética da Recepção nas aulas de leitura e literatura, utilizando-a com textos 

literários contemporâneos primeiramente, o que, segundo posição defendida pela 

autora, atrairia o aluno à literatura e contribuiria para a sua formação como leitor. 

Consoante a autora, esse tipo de texto se aproxima mais do estudante, quebrando 

possíveis barreiras entre ele e o ato de ler. Tal argumento corrobora a pesquisa 

anteriormente citada, realizada em 1986 por Sabatini, de que textos mais recentes 

ou atuais atraem mais os leitores, enquanto os clássicos ou canônicos os 

distanciam.  

Em 2013, Machado desenvolve a sua dissertação de mestrado, cujo título é 

“Em busca do País das Maravilhas: o lugar da literatura nos anos iniciais do ensino 

fundamental”. A pesquisa ocorreu junto a uma escola municipal da capital 

catarinense, em dois espaços distintos: a sala de aula e a biblioteca. Pelas 

observações realizadas, Machado pôde verificar que na sala de aula o uso do 

material didático faz com que o trabalho com a literatura fique enfraquecido e 

comprometido; o contrário foi observado na biblioteca da escola, onde se incentivava 

a leitura através de obras diversas e a liberdade de escolha.  

A autora, através da análise de duas informantes professoras e uma 

informante bibliotecária, compilou diferentes opiniões. Segundo a responsável pela 

biblioteca, a literatura é a arte formadora do ser humano; para uma das professoras, 

responsável pelo segundo ano do ensino fundamental, a literatura informa e 
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desenvolve a criatividade. Finalmente, a professora do quarto ano traz uma definição 

diferente de literatura, ou seja, que literatura é tudo aquilo que se escreve.  

Machado, pelo título do seu trabalho - “País das Maravilhas” - buscava o lugar 

perfeito para a promoção da leitura da literatura na escola e acaba por encontrá-lo 

dentro da biblioteca. Ainda assim, segundo a autora, é necessário que o incentivo à 

leitura não ocorra apenas na biblioteca, mas em todos os espaços da escola.  

Também no ano de 2013, pela Universidade do Alto Vale do Itajaí – UNIVALI, 

foi realizada uma interessante pesquisa na área de leitura e literatura, com o título 

“Práticas de leitura no Ensino Médio: o Pibid de Letras”. As autoras, Neitzel, Parej e 

Hochmann, compartilham do nosso posicionamento de que muitos dos valores 

humanistas e afetivos da literatura foram esquecidos ou mesmo sufocados pela 

escola brasileira, o que, segundo elas, trouxe a barbárie para dentro das salas de 

aula. As pensadoras apresentam os resultados de um projeto desenvolvido em duas 

escolas públicas catarinenses, voltado à formação de leitores. Tal formação 

ocorreria através de uma metodologia dirigida à promoção da leitura fruitiva e foi 

assim dividida: 

1) Encontro com a leitura – leitura de poemas. Focada na ampliação da 

prática leitora, prestigiando autores catarinenses. As autoras preferiram nomes 

contemporâneos de modo que os estudantes percebessem que a literatura é um 

movimento aberto a novos escritores; 

2) Literatura e cultura brasileira – romance contemporâneo. Visava a 

apresentação do romance hodierno aos estudantes, para que observassem as suas 

características e estruturas diferentes das dos clássicos da literatura; 

3) Leitura em meio eletrônico – leitura em bibliotecas virtuais. Através do uso 

de recursos tecnológicos do computador e da internet, incentivou-se a leitura online;  

4) Estudos linguísticos e literários – Focava determinadas características 

intrínsecas à literatura. Segundo as autoras, neste projeto a literatura era tomada 

como um patrimônio cultural que identifica os povos. 

É importante ressaltar que, segundo as autoras, foram utilizadas abordagens 

que tornaram as atividades prazerosas e agradáveis aos alunos; ao mesmo tempo, 

essas atividades os levaram ao desenvolvimento do gosto pela literatura. 
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Neitzel, Pareja, e Hochmann (2013) concluem que as estratégias de leitura 

escolhidas foram adequadas à proposta de literatura fruitiva. Perceberam também 

que essa concepção vem na contramão da maior parte das aulas de Língua 

Portuguesa e Literatura.  A metodologia da literatura fruitiva deve ser uma opção às 

aulas que usam a língua apenas como decifração. Nunca é demais lembrar que a 

real função que a literatura deveria ter na escola é a de aproximar o aluno da leitura 

e de si mesmo.  

Como se pôde ver, mesmo que esta busca não seja exaustiva, contata-se que 

há registros de estudos sobre a leitura em solo catarinense desde 1986. A primeira 

pesquisa focou as preferências dos leitores no ensino médio, constatando que havia 

um interesse maior pela literatura contemporânea. Outra pesquisa aqui analisada 

buscou saber onde ocorria maior desenvolvimento da leitura, se na sala de aula ou 

na biblioteca. Chegou-se à conclusão que a biblioteca pode se tornar a mola 

propulsora da leitura nas escolas - é lá que a magia literária pode acontecer. Por fim, 

a análise da investigação mais recente mostrou que a leitura de fruição da literatura 

deve ser recuperada, incentivada e propagada entre crianças e adolescentes em 

idade escolar.  

Entendemos que existe a necessidade de mais investigações a respeito da 

leitura e da leitura de fruição da literatura no Estado de Santa Catarina. Parece ser 

consenso entre os professores de escolas de educação básica que os nossos 

alunos carecem de práticas intensas, diversificadas e abrangentes de leitura. Pode-

se perceber, pelas pesquisas aqui analisadas, que existe necessidade de encontrar 

novas maneiras de ler por finalidade de fruição estética. Ou seja: a leitura de fruição 

da literatura deve voltar a ser tema de discussão, de pesquisa, de debates, e, 

principalmente, voltar a ser realizada de maneira bem-sucedida nas salas de aula 

das escolas catarinenses. 
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CAPÍTULO 3 

 

3 SOBRE LITERATURA 

 

3.1 LEITURA ENQUANTO DIREITO  

 

Podemos dizer que hoje vivemos num mundo de paradoxos. Alcançou-se 

muito da riqueza material que a humanidade sempre sonhou: cifras grandiosas na 

produção de alimentos, na construção civil, vestuário, tecnologia, joias, cosméticos, 

cirurgias plásticas, etc. Contudo, ainda vemos a presença da miséria em vários 

lugares do mundo. A grave situação dos refugiados sendo barrados na Europa. As 

catástrofes ambientais resultantes da exploração predatória da natureza. O 

terrorismo assustando o mundo. O preconceito aumentando junto a populações 

cada vez mais escolarizadas. A luta pelo território, pelo alimento, fatores que 

conduzem os povos à guerra. O que nos leva a tanta irracionalidade? Entendemos 

que seriam duas as razões básicas para essa imensa problemática: uma delas a 

desigualdade - alguns ficaram com a riqueza gerada por todo o crescimento 

econômico, enquanto a outra parte continua seu árduo trabalho para manter os 

“benefícios” dessa categoria, nos moldes do capitalismo selvagem.  

A segunda razão está vinculada ao questionamento de saber se os avanços 

da ciência concretamente resultaram em desenvolvimento humano, em benefícios 

para todas as sociedades. Em termos epistemológicos, algumas áreas da ciência, 

como as humanísticas, foram relegadas a segundo plano, consideradas como 

“menos importantes” para os avanços sociais. Talvez se situem nesse campo as 

respostas para a irracionalidade que colhemos hoje. Segundo Schimd (2011, p. 

176):  

Para nós – professores, pesquisadores e alunos – que atuamos como 
modelos da racionalidade no processo de produção e socialização do 
conhecimento, a perplexidade diante desse cenário nos força a levantar 
perguntas espinhosas: diante de uma geografia local/global de 
irracionalidade coletiva é possível que o avanço extraordinário da ciência 
moderna nos últimos três séculos não tenha se convertido em 
conhecimento capaz de convergir para o desenvolvimento da coletividade 
humana? Evidentemente que não se pode subestimar o papel da ciência 
em termos de produção de saberes e tecnologias, as quais, sem dúvida, 
têm elevado significativamente os padrões de vida das pessoas. Todavia, é 
necessário reconhecer que não há um acesso universal aos benefícios 
gerados pela ciência (...)  Trata-se de levantar reflexões sobre as frágeis 
relações entre os avanços do saber e o desenvolvimento humano, 
particularmente no contexto em que as imposições de uma concepção 
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pragmático-utilitária do conhecimento na contemporaneidade são 
responsáveis pela hierarquia das áreas do saber, aquelas definidas como 
estratégicas e as outras, menores, vistas como destituídas de valor 
científico ou função social, como as Letras.  

Desejamos estabelecer aqui uma ligação entre o desenvolvimento humano e 

a literatura. Quiçá a melhor expressão não seja desenvolvimento humano, mas sim 

humanização. A leitura de literatura oportuniza, além de autoconhecimento, o 

conhecimento do mundo: por meio da literatura, o leitor terá melhor organização 

histórica do mundo; saberá das relações entre povos, suas lutas, derrotas e vitórias, 

que podem ser constatadas na realidade em que se vive hoje.  

Edgar Morin, em seu livro “Os sete saberes necessários à educação do 

futuro” (2010), afirma que faz parte da humanização entender a nossa realidade e 

diversidade. Por isso, ele afirma que o ensino da literatura e da poesia não deve ser 

considerado secundário, mas essencial. “A literatura é para os adolescentes uma 

escola de vida e meio para se adquirir conhecimentos. As ciências sociais veem 

categorias e não indivíduos sujeitos a emoções, paixões e desejos” (p. 06). A 

literatura, segundo Morin (2010), leva em conta o meio social, o familiar, o histórico, 

enfim as relações humanas, com uma força extraordinária. Podemos, assim, 

entender que a literatura envolve cada leitor de modo particular, isto é, o momento 

de autoconhecimento que a leitura proporciona não deve ser tomado de ninguém, 

pois é único. 

Sendo a literatura uma forma de compreender a complexidade humana, Morin 

(2010, p. 7) entende que a poesia também é um direito de todos, pois “é essa poesia 

que nos dá força e nos ensina a qualidade poética da vida, porque ela não é 

somente uma prosa que se deve fazer por obrigação. A vida é viver poeticamente na 

paixão, no entusiasmo”. Poesia, prosa, drama, qualquer que seja o gênero literário, 

todos tornam a vida mais leve e mais alegre de ser vivida. E, certamente, esse é um 

direito de todos. 

O pensador francês Roland Barthes (1915-1980) tem uma visão diferente 

sobre as razões da literatura ser um direito do cidadão. Primeiramente, ele entende 

que estamos todos submetidos ao poder da linguagem: ela nos dá ou nos retira o 

poder ou a riqueza. É a língua a ferramenta de alienação das massas, e tem sido 

durante toda a história. Assim, ele entende que estamos todos “presos” à língua. 

Conforme Barthes (1988, p. 15), “A língua, como desempenho de toda linguagem, 
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não é nem reacionária, nem progressista; ela é simplesmente: fascista; pois o 

fascismo não é impedir de dizer, é obrigar a dizer ”. 

Ainda segundo a linha de pensamento de Barthes, sempre que se sente 

oprimido, o homem busca libertar-se do seu jugo. No universo linguístico, o ser 

humano encontrou somente de uma forma a liberdade de que necessitava: a 

literatura (BARTHES, 1988, p. 17).  

Entendemos, assim, que há, na escrita literária, algo que talvez não 

encontremos em nenhum outro tipo de experiência com a escrita, qual seja a de não 

necessitar seguir regras gramaticais ou estruturas fixas, nem modelos pré-

estabelecidos.  

A expressão literária pode ser um sinônimo de grito de liberdade. Quantos 

não tiveram suas almas libertadas após a leitura de determinadas obras? Quantos 

escritores não puderam abrir os olhos das sociedades através das obras que 

criaram? 

Pode-se argumentar que a literatura ainda sofre censura em alguns países. 

Até mesmo o Brasil vivenciou a censura durante o período da ditadura militar. Sobre 

isso, há um estudo bastante interessante realizado pela professora Sandra Reimão 

(2014) chamado “"Proíbo a publicação e circulação... – censura a livros na ditadura 

militar” no qual nos revela dados interessantes acerca da censura de obras literárias.  

Ela afirma que essa coação é temporária e limitada. Os censores, muitas 

vezes, não são capazes de lidar com as armadilhas que a língua pode arquitetar 

através de seus poderosos jogos de palavras e ideias. Ela afirma que o 

estabelecimento de um esquema censório é uma violência à cidadania.  

Eram grandes autores, intelectuais, escritores, mas também editores, 

impressores e livreiros que “(...) atuaram no limite de seus campos de ação, com 

dignidade e em prol da liberdade, mesmo em tempos sombrios” (REIMÃO, 2014, p. 

01). 

Entende-se que a censura não afetou apenas a produção da literatura, mas a 

de bens culturais como um todo, impossibilitando assim o pleno exercício da 

cidadania e a produção da cultura. Não se pode aceitar tal coerção, visto que se 

entende a arte, principalmente a literatura, como direito. 
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A literatura traz ao leitor uma sensação de liberdade. Os livros, como mundos 

que se abrem a viagens, movimentam naqueles que leem experiências estéticas 

sugeridas pelo escritor, com o propósito de os sensibilizar, de fazer com que reflitam 

sobre sua própria existência, chegando, assim, mais próximos da liberdade.  

Antonio Candido (1918-...) busca e define, na esfera dos direitos humanos, o 

direito à literatura. Tudo o que é indispensável para nós, devemos considerar como 

indispensável aos outros, quer seja um prato de comida, quer seja ler um belo 

poema que aquieta a alma. 

Por quê? Porque pensar em direitos humanos tem um pressuposto: 
reconhecer que aquilo que consideramos indispensável para nós é também 
indispensável para o próximo. Esta me parece a essência do problema, 
inclusive no plano estritamente individual. Pois é necessário um grande 
esforço de educação e autoeducação a fim de reconhecermos sinceramente 
este postulado. Na verdade, a tendência mais funda é achar que os nossos 
direitos são mais urgentes que os do próximo. Nesse ponto as pessoas são 
frequentemente vítimas de uma curiosa obnubilação. Elas afirmam que o 
próximo tem direito, sem dúvida, a certos bens fundamentais, como casa, 
comida, instrução, saúde, coisas que ninguém bem formado admite hoje em 
dia que sejam privilégio de minorias, como são no Brasil. Mas será que 
pensam que o seu semelhante pobre teria direito a ler Dostoievski ou ouvir 
os quartetos de Beethoven? Apesar das boas intenções no outro setor, 
talvez isto não lhes passe pela cabeça. E não por mal, mas somente porque 
quando arrolam os seus direitos não estendem todos eles ao semelhante. 
Ora, o esforço para incluir o semelhante no mesmo elenco de bens que 
reivindicamos está na base da reflexão sobre os direitos humanos 
(CANDIDO, 2011, p. 172). 
 

Candido (2011) também afirma que, além dos bens palpáveis, que asseguram 

a integridade física, as classes menos favorecidas têm direito ao que ele chama de 

bens incompressíveis: são aqueles que garantem integridade espiritual, englobando 

o vestuário, a instrução, a saúde, a liberdade individual, o amparo da justiça pública, 

a resistência à opressão; englobam ainda o direito à crença, à opinião, ao lazer. E  

destaca que o direito à arte e à literatura devem, também, estar na categoria dos 

bens intangíveis.  

Porém, o pensador destaca que cada cultura definiu o que era ou não 

necessário para cada classe, e inclusive usou da educação para inculcar tais 

crenças. Ele cita como exemplo o pensamento de muitos anos atrás, de que os 

empregados da casa não precisariam usufruir de descanso semanal.  

Piúba (2011) reforça o papel na inclusão social e cidadania cultural que a 

literatura exerce. Ele afirma que toda pessoa tem o direito de ler, seja em casa, na 

escola, na companhia dos livros, na roda com amigos. A leitura, conforme esse 

pensador, nos leva a dormir e sonhar, bem como a “acordar” o mundo. Lemos para 
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amar e para conversar melhor sobre as coisas da vida e do mundo. A leitura nos dá 

o direito de nos aventurarmos por entre saberes e sabores; viajar com pessoas, por 

tempos e lugares; de ler para brincar com as palavras, as narrativas, as poesias, as 

fábulas, os contos.  

Piúba (2011) explica que quando lemos os livros passam a fazer parte de 

nossa vida e de nossa história. Temos o direito de ler para compreender o que 

lemos. 

O direito de ler para poder se encontrar com o outro, com o mundo e 
consigo mesmo. O direito de ler para escrever, reinventar e transformar o 
mundo. Junto a isso, mais dois direitos fundamentais: toda pessoa tem o 
direito de não saber ler, mas toda pessoa tem o igual direito de ter vontade 
de aprender a ler para viajar nos mundos que moram dentro das palavras 
(PIÚBA, 2011, p. 14). 

Retornamos a Candido, em A literatura e a formação do homem (1972), 

buscando mais direitos que a literatura possibilita aos que dela usufruem.  

O primeiro deles seria o direito de fantasiar. Todos nós sonhamos acordados. 

Candido (1972) diz que sem a fantasia, talvez não haja equilíbrio social. Muitos 

assistem às telenovelas, ouvem músicas, sonham com o futuro, com o amor ideal, e 

o autor afirma que a literatura é a maneira mais rica e completa de fantasiar devido 

ao seu envolvimento com a subjetividade do leitor.   

O segundo direito, para o referido autor, seria a formação humanística. Não 

se pode negar que a literatura é uma poderosa ferramenta de formação intelectual. 

Pode-se tentar usar a literatura para uma educação emoldurada por uma 

determinada ideologia, porém, isso é pouco provável, já que as obras literárias não 

são produzidas com a finalidade de serem manuais de produção de “bons-moços” 

ou “boas-moças”, e, certamente, haveria muitos pontos inadequados, principalmente 

no que se refere à sexualidade. 

A literatura atua como instrumento de educação, de formação do homem, 

uma vez que exprime realidades que a ideologia dominante tenta esconder: 

Paradoxos, portanto, de todo lado, mostrando o conflito entre a ideia 
convencional de uma literatura que eleva e edifica (segundo os padrões 
oficiais) e a sua poderosa força indiscriminada de iniciação na vida, com 
uma variada complexidade nem sempre desejada pelos educadores. Ela 
não corrompe nem edifica, portanto; mas, trazendo livremente em si o que 
chamamos o bem e o que chamamos o mal, humaniza em sentido 
profundo, porque faz viver (CANDIDO, 1972, p. 85). 
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Outra função, não menos importante, é a social. Antônio Candido desenvolve 

uma análise mostrando que o leitor pode se ver representado através das obras 

literárias, ou seja, ele reconhece sua realidade através dos contornos do mundo da 

ficção. Ele cita obras do regionalismo brasileiro que retratam a realidade e fazem 

com que o leitor possa participar como observador desse universo. Assim, o leitor 

agrega à sua realidade outras experiências que não pode viver concretamente.  

A literatura é, com certeza, direito de todos. Infelizmente, não são todos que 

se importam ou lutam por esse direito. Há até os que o possuem livros de literatura e 

não os leem. Porém, é importante ratificar sempre suas importantes finalidades 

sociais.  

Não acredito que leitura seja tudo na vida, digo de saída. Ler, para mim, é 
um instrumento para fruir textos que cumprem diferentes finalidades sociais. 
Por exemplo, temos, durante a nossa existência, de amadurecer a nossa 
razão e a nossa emoção, equilibrando-as sabiamente. A leitura cumpre 
propósitos em ambos os campos: lemos para nos informar (estudar, 
conhecer, analisar os fatos, etc.) e lemos para nos emocionar (fabular, 
fantasiar, sonhar, etc.). Portanto, a leitura é como uma extensão de nós 
mesmos para dentro dessa aventura complexa e maravilhosa que é o existir 
e nos humanizarmos incessantemente (SILVA, 2014).

9
 

A busca incessante pela humanização. O direito de fantasiar. Uma boa 

formação, informação contínua, opinião crítica e a vivência de grandes experiências 

e aventuras na ficção. Todos têm direito a elas. Todos podemos encontrá-las na 

literatura. 

 

3.2 PARA QUE SERVE A LITERATURA? 

 

Essa é uma questão de grande relevância para esta pesquisa. Já no capítulo 

introdutório, ainda que ligeiramente, falamos acerca desse tema. Será, agora, 

aprofundado com o devido detalhamento.  

Durante boa parte da história da humanidade, os registros e sua 

decodificação (escrita e leitura trabalhando complementarmente) existiram com 

finalidades práticas: manter registros de histórias familiares, de guerras, de tradições 

religiosas; anotar acontecimentos da natureza, descobertas científicas, fórmulas 

matemáticas, entre outros. No século XIX, começa a surgir um público leitor, que 

                                            
9
 Entrevista concedida por Ezequiel Theodoro da Silva. Disponível em: 

<http://leituraensino.blogspot.com.br/>. Acesso em: 28 jan. 2016. 
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procura a leitura por passatempo, por prazer, sem finalidades utilitárias: esse tipo de 

leitura será aqui chamado de leitura de fruição. 

Segundo Eco (2003), a leitura de fruição tem grande ligação com a leitura em 

papel, suplantando as tradições anteriores da comunicação oral, ou mesmo a escrita 

em pedras ou pergaminhos. Já convivemos contemporaneamente com os e-books, 

e sabemos que o futuro nos reserva mais aparatos para a leitura digital, porém 

acreditamos que as bases da leitura sempre serão as mesmas: um escritor, uma 

história para contar e um leitor interessado em vivenciá-la.  

Mas para que serve a literatura? Qual deve ser a sua finalidade? Informação? 

Aquisição de vocabulário? Acreditamos que não: “A literatura é um bem que se 

consome gratia sui, e portanto, não deve servir para nada” (ECO, 2003, p. 10). 

Leitura de literatura por prazer, por fruição. Sem finalidade qualquer. Ler por ler.  

Cattani e Aguiar (1988) fizeram interessante levantamento de algumas 

propostas curriculares e citam em alguns tópicos a importância que os documentos 

propõem para a leitura de literatura: 

 Funciona como instrumento de comunicação entre os homens; 

 É patrimônio histórico-cultural e permite ao aluno estabelecer relações 

temporais; 

 Contribui para a formação integral do cidadão, pois desenvolve o seu 

pensamento e a sua postura crítica; 

 Atua como ferramenta para que se atinjam outros objetivos educacionais. 

A literatura agrega valor de muitas vidas em uma só, segundo declaração do 

búlgaro Tzvetan Todorov em entrevista concedida à revista brasileira Bravo!:  

Os livros acumulam a sabedoria que os povos de toda a terra adquiriram ao 
longo dos séculos. É improvável que a minha vida individual, em tão poucos 
anos, possa ter tanta riqueza quanto a soma de vidas representada pelos 
livros. Não se trata de substituir a experiência pela literatura, mas multiplicar 
uma pela outra. Não lemos para nos tornar especialistas em teoria literária, 
mas para aprender mais sobre a existência humana. Quando lemos, nos 
tornamos antes de qualquer coisa especialistas em vida. Adquirimos uma 
riqueza que não está apenas no acesso às ideias, mas também no 
conhecimento do ser humano em toda a sua diversidade (TODOROV, 2010, 
p. 38). 

Buscamos, em um ensaio do escritor peruano Mario Vargas Llosa (2009)10, 

ideias consistentes sobre a importância da arte literária. Ele inicia seu texto 

mostrando sua preocupação com os milhões de seres humanos que estão 

                                            
10

 .  “O Ensaio” foi publicado no Brasil pela revista Piauí, em 2009. 
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renunciando à leitura de bons livros. Não apenas pelo prazer que perdem, mas por 

que ele teme que uma sociedade sem romances esteja condenada a se barbarizar 

no plano espiritual e a pôr em risco a própria liberdade. 

Um dos fatores que garantem relevância à literatura é a existência de 

denominadores comuns de cultura graças aos quais as pessoas convivem, 

comunicam-se e se sentem de algum modo, solidárias. 

A literatura (...) diferentemente da ciência e da técnica, é, foi e continuará 
sendo, enquanto existir, um desses denominadores comuns da experiência 
humana, graças ao qual os seres vivos se reconhecem e dialogam, 
independentemente de quão distintas sejam suas ocupações e seus 
desígnios vitais, as geografias, as circunstâncias em que se encontram e as 
conjunturas históricas que lhes determinam o horizonte. Nós, leitores de 
Cervantes ou de Shakespeare, de Dante ou de Tolstoi, nos sentimos 
membros da mesma espécie porque, nas obras que eles criaram, 
aprendemos aquilo que partilhamos como seres humanos, o que 
permanece em todos nós além do amplo leque de diferenças que nos 
separam (LLOSA, 2009, p. 01). 

Outro papel importante da arte literária, segundo Llosa, é a diminuição dos 

preconceitos, do racismo, da xenofobia, das obtusidades localistas, do sectarismo 

religioso ou político, ou dos nacionalismos discriminatórios. Ele argumenta que bons 

romances nos ensinam a ver nas diferenças étnicas e culturais a riqueza do 

patrimônio humano e a valorizá-la como uma manifestação de sua múltipla 

criatividade.  

Outro fator de importância se verifica no plano da linguagem. Llosa (2009) diz 

que uma comunidade sem literatura escrita interage com menos precisão e clareza 

do que outra cujo instrumento principal de comunicação, a palavra, foi cultivado e 

aperfeiçoado graças aos textos literários, ou seja, se a humanidade não tivesse 

cultivado a arte literária, nossa comunicação poderia ainda ser rudimentar. Ele 

acrescenta que o mesmo acontece com os leitores que leem pouco ou leem obras 

de pouca qualidade: disporão de um repertório reduzido e inadequado para sua 

expressão.  

Para aqueles que não estão em paz, a literatura pode trazer o abrigo e o 

conforto; já para aqueles que não querem conforto, ela oferece muito: a literatura é 

alimento para espíritos indóceis (LLOSA, 2009). Tudo depende do que nela se 

busca. Ela tanto pode aplacar a insatisfação humana, quanto mitigá-la.  

Llosa nos sugere que tentemos imaginar um mundo sem literatura: o 

resultado seria uma civilização ágrafa, com um léxico mínimo, em que talvez os 
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grunhidos e a gesticulação simiesca prevalecessem sobre as palavras, e não 

existiriam certos adjetivos. 

Se queremos evitar que com os romances desapareça, ou permaneça 
apartada no desvão das coisas inúteis, essa fonte que estimula a 
imaginação e a insatisfação, que nos aguça a sensibilidade e nos ensina a 
falar com força expressiva e rigor, e nos torna mais livres e nossas vidas 
mais ricas e intensas, é necessário agir. Há que ler os bons livros e incitar a 
ler, e ensinar a fazer isso a quantos venham depois de nós - nas famílias e 
nas aulas, nos meios de comunicação de massa e em todos os setores da 
vida comum - como uma ocupação imprescindível, pois que é a que 
imprime a sua marca em todos os demais, e os enriquece (LLOSA, 2009, 
p.01). 

A fruição da literatura trará muitos outros benefícios ainda. Destacamos que, porém, 

que a leitura deve ser feita por gosto, pelo prazer que proporciona. Umberto Eco, em 

sua obra “Ensaios sobre a Literatura”, de 2003, destaca algum desses benefícios:  

1. “A literatura mantém em exercício, antes de tudo, a língua como patrimônio 

coletivo” (ECO, 2003, p. 10). Ele prossegue dizendo que a língua vai aonde quer, 

mas é sensível às sugestões da literatura.  

2. “A literatura, contribuindo para formar a língua, cria identidade e 

comunidade” (ECO, 2003, p. 11). Pode-se verificar que a identidade de uma 

comunidade linguística passa pela constituição da literatura. Ou seja, a literatura 

influencia e é influenciada pelo código linguístico das ruas e do povo. Assim, 

constitui-se a identidade da cultural local.  

Ele destaca que: 

Hoje muitos choram o nascimento de uma linguagem neotelegráfica que se 
está impondo através do correio eletrônico e das mensagens dos celulares, 
em que se diz eu te amo até com uma sigla; mas não nos esqueçamos que 
os jovens que enviam mensagens nesta nova estenografia são, pelo menos 
em parte, os mesmos que enchem essas novas catedrais do livro que são 
as grandes livrarias de muitos andares e que, mesmo que folheiem sem 
comprar, entram em contato com estilos literários cultos e elaborados, aos 
quais seus pais, e certamente seus avós, sequer foram expostos (ECO, 
2003, p. 11). 
 

O acesso à informação e à literatura que as pessoas têm hodiernamente nos 

leva a um outro benefício dessa arte.  

3. “A leitura da obra literária nos obriga a um exercício de fidelidade e de 

respeito na liberdade de interpretação” (ECO, 2003, p. 12). Ler literatura faz com que 

tenhamos contato com diversas possibilidades de interpretação, confrontando o 

leitor com as proposições que têm em relação a si mesmo e ao mundo. Partindo 

dessa premissa da liberdade interpretativa, encontra-se um quarto benefício. 
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4. O mundo da literatura nos oferece um modelo imaginário de verdades que 

podem ser denominadas de “verdades hermenêuticas” (ECO, 2003, p. 12). Então, 

apesar da liberdade de interpretação, as obras não as explicitam ou sugerem. 

Portanto, é papel intrínseco ao leitor encontrar as verdades internas no texto.  

Eco prossegue, sugerindo um quinto benefício, que se refere aos 

personagens das narrativas literárias:  

5. “Há personagens que se tornam indivíduos que vivem fora das partituras 

originais, e mesmo pessoas que jamais leram a partitura arquetípica podem fazer, 

sobre eles, afirmações pretensamente verdadeiras” (ECO, 2013, p. 16). As relações 

que o leitor tem com a sociedade farão com que os personagens passem a ter uma 

representatividade que supera o contexto do livro, e acabem por se tornar 

“coletivamente verdadeiros”.  

Devemos realmente encontrar o espaço do universo onde estes 
personagens vivem e determinam nossos comportamentos, de forma que 
os elegemos como modelos de vida, nossa e de outros, e nós 
compreendemos muito bem quando dizemos que alguém tem complexo de 
Édipo, um apetite gargantuesco, um comportamento quixotesco, os 
ciúmes de um Otelo, uma dúvida hamletiana ou é um irremediável Don 
Juan [...] (ECO, 2001, p. 17) (grifos nossos). 
 

Conclui apresentando mais um benefício da literatura... 

6. A literatura tem uma função educativa. Ler um conto também quer dizer ser 

tomado por uma tensão, por um espasmo. Descobre-se, segundo ele, que as coisas 

aconteceram, e para sempre, de uma certa maneira, além dos desejos do leitor. Ao 

leitor cabe aceitar, resignadamente, a impotência de mudar os rumos da história. 

A função dos contos ‘imodificáveis’ é precisamente esta: contra qualquer 
desejo de mudar o destino, eles nos fazem tocar com os dedos a 
impossibilidade de mudá-lo. E assim fazendo, qualquer que seja a história 
que estejam contando, contam também a nossa, e por isso nós o lemos e 
os amamos. (...). Creio que esta educação ao Fado e à morte é uma das 
funções principais da literatura (ECO, 2003, p. 21). 
 

É interessante ressaltar que a missão educativa da literatura não se reduz à 

transmissão de postulados morais, maniqueístas, ou apenas à contemplação do 

belo. Consoante Eco, a educação que a literatura nos proporciona trata do destino e, 

principalmente, da certeza da morte. Essa seria, para ele, talvez a mais relevante 

função da literatura. 

De acordo com Eco (2003), existem inúmeros benefícios e funções que a 

literatura desempenham na vida do ser social. Como, então, privar os estudantes 

desses benefícios, dessas funções? É necessário que se retome o estudo de textos 
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literários nas salas de aula e fora delas. A literatura faz com que a pessoa 

desenvolva uma atitude crítica em relação ao mundo, proveniente das diferentes 

mensagens e contextos que a literatura oferece.  

Borges se irritava quando lhe perguntavam: "Para que serve a literatura?" 
Parecia-lhe uma pergunta idiota, e ele respondia: "A ninguém ocorreria 
perguntar-se sobre qual é a utilidade do canto de um canário ou das cores 
do céu no crepúsculo!"; com efeito, se essas coisas belas estão ali e graças 
a elas a vida, ainda que por um instante, é menos feia e menos triste, não é 
mesquinho procurar justificativas práticas? (LLOSA, 2009, p. 01). 
 

A leitura deve ser entendida como um processo desafiador e prazeroso. É 

imprescindível que haja um convívio mais intenso com as obras literárias, e que o 

mesmo extrapole, sistematicamente, a prática escolar.  

3.3 LITERATURA E SUBJETIVIDADE  

O adjetivo “subjetivo”, de onde se origina a “subjetividade”, termo aqui em 

questão, segundo definição Vilella (2010, p.21) pode ser entendido como:  

...tudo aquilo que seja pessoal, individual. Que pertença apenas a certo 
individuo; e que, por isso, torna-se uma característica do mesmo, 
inacessível e impossível de ser compartilhada com outrem. O vocábulo 
também pode significar “vida interior”, o “interior da pessoa” (...) No campo 
da Filosofia são chamadas de subjetivas as “qualidades segundas”; isto é, o 
quente, o frio, as cores, o belo, o feio e tudo mais que depende do 
julgamento do indivíduo, pois tais qualidades NÃO estão nas “Coisas”, mas 
sim na maneira do indivíduo classificar o que percebe ou capta. São 
“afetações” do indivíduo; ou seja, são as maneiras de “afetar” o Sujeito. 
Tome-se o seguinte exemplo: nenhum objeto é quente ou frio, mas quem o 
toca pode achar-lhe gelado ou em brasa. Tem a “impressão” de que o 
Objeto possui aquela temperatura que o “Afetou”. Claro que a “impressão e 
a afetação” variam de indivíduo para indivíduo e justamente por isso é que 
são subjetivas ou pessoais. 
 

Em seu ensaio filosófico, Vilella (2010) explica que Kant (1724 – 1804) 

considerava como subjetivos o espaço e o tempo, pois noções que estão embutidas 

no individuo desde o seu nascimento. São capacidades que estão inseridas em seu 

“arsenal” usado para adquirir conhecimentos. A subjetividade pode ser entendida 

como a capacidade que leva o sujeito a situar tudo que venha a conhecer, em certo 

tempo e em determinado espaço.  

Assim, cada ser humano seria uma espécie de “depósito” que possui diversas 

“prateleiras” onde são “guardadas” as informações, após terem sido organizadas. 

Quando a informação chega ao “depósito”, antes de tudo é “colocada” na prateleira 

do “tempo e espaço” e só depois é realocada em outros compartimentos. E como 

essas “prateleiras” são abstratas e diferentes para cada indivíduo, não podem ser 

consideradas objetivas; logo, são subjetivas (VILELLA, 2010). 
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Pode-se entender, portanto, que o subjetivismo se aproxima bastante do 

imaterialismo, e que são muitas as relações entre a literatura e a subjetividade. Não 

existe possibilidade de leitura sem que o eu-leitor se “misture” à obra literária: há 

vários “não-ditos”, subentendidos que deverão ser decifrados; há várias descrições 

que não são minuciosas o suficiente, e deverão ser imaginadas. Entra aí, dessa 

forma, o movimento da subjetividade do leitor.  

A subjetividade afetiva é aquela que desperta nos leitores suas memórias, 

lembranças, sabores, cheiros, sensações. Eles podem retornar à infância, à 

adolescência; a tempos bons ou ruins. Em geral, são trazidos por situações vagas 

do texto, que requerem do leitor imaginação, ou seja, subjetividade em movimento. 

É um processo semelhante a esse que utilizamos ao associarmos determinadas 

fisionomias a personagens de filmes. Ou seja: tais fatos não são frutos de fantasia, 

mas sim de memórias recuperadas, são dinâmicas da subjetividade.  

É interessante a observação do pensador Vincent Jouve sobre o (frequente) 

fracasso de certas adaptações de obras literárias para o cinema. “O que se perde na 

passagem do romance ao filme é a forma particular com que cada leitor vestiu as 

palavras do texto” (JOUVE, 2004, p. 55). 

Há ainda a subjetividade intelectual, que alguns chamam de compreensiva. 

Determinadas situações das narrativas ou mesmo dos poemas não são explanados 

na sua totalidade, com o uso de linguagem direta; ao contrário, seus autores 

preferem deixar algo a ser descoberto pelo leitor, que deverá, assim, utilizar de sua 

subjetividade a fim de desvendar os mistérios deixados pelo autor. Além disso, 

outros usos da língua, como ambiguidades e polissemias, exigem do leitor o uso de 

sua subjetividade para dar sentido a uma obra.  

A literatura tem uma força muito grande, capaz de fazer o leitor questionar 

seu o projeto existencial (TODOROV, 2012, p. 22). As obras literárias, ainda 

segundo esse autor, fazem com que se amplie o universo do leitor, incentivando-o a 

organizar o mundo de diferentes maneiras. Para tal, o leitor necessita recorrer à sua 

subjetividade.  

Zilberman (1998) corrobora o fato de que a literatura interfere na subjetividade 

dos indivíduos. Ela afirma que o procedimento da literatura é a síntese, através de 

recursos de ficção, de uma realidade com a qual o leitor tem pontos de contato. 

Então, por mais fantástica que seja a fantasia, ou por mais distantes que possam ser 
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espaço ou tempo, o leitor ainda sentirá que a obra fala sobre seu mundo, com suas 

dificuldades e soluções, ajudando-o, assim, a conhecer melhor esse mundo. 

Retornamos ao pensador Todorov, que nos mostra que as obras literárias 

possuem um sentido que nos permite compreender melhor o homem e o mundo que 

o rodeia. Dessa forma, ele descobre nessas obras uma beleza enriquecedora de sua 

existência, compreendendo melhor a si mesmo. Ou seja, as obras literárias mudam 

a maneira como as pessoas veem o mundo, percebem suas vidas, a realidade que 

as cerca. Ou seja, ler altera a subjetividade de uma pessoa. Quanto mais se lê, 

melhor a compreensão que o sujeito poderá ter daquilo que o rodeia. 

Zilberman (1998) entende que a literatura vem preencher lacunas que existem 

na subjetividade do leitor. Ela diz que a ficção sugere ao leitor uma visão de mundo 

que ocupa as lacunas resultantes de sua experiência existencial. Assim, seja através 

de contos de fadas, de mitos, fábulas, lendas ou do relato de aventuras, o leitor 

reconhece o contorno no qual está inserido e com o qual compartilha dificuldades e 

desafios.   

Leite e Marques (1988) também corroboram o fato de a literatura influenciar 

na construção da subjetividade do leitor. Segundo as pensadoras, o autor trabalha 

com e sobre a experiência concreta; já do ponto de vista do leitor, tem-se uma nova 

experiência a ser vivida, transformando-se na medida em que incorpora novas ideias 

ao seu mundo de vivências. 

Segundo Todorov (2012), a função da literatura é, partindo-se de um material 

bruto, que é a existência real, criar um mundo melhor e mais verdadeiro aos olhos 

do leitor. Ele cita ainda que existem na literatura possibilidades curativas e 

libertadoras. “Ela pode nos estender a mão quando estamos profundamente 

deprimidos, nos tornar ainda mais próximos dos outros seres humanos que nos 

cercam, nos fazer compreender melhor o mundo e nos ajudar a viver” (TODOROV, 

2012, p. 76). 

Tais transformações agem na subjetividade de cada indivíduo, campo das 

dinâmicas da literatura. A leitura caracteriza toda a relação entre o indivíduo e o 

mundo que o cerca. Esse mundo, que à maioria deve parecer desordenado e 

caótico, faz com que tentemos organizá-lo. Esta tentativa de hierarquização de 

significados é, em si, uma prática de leitura (ZILBERMAN, 1988). Assim, o real 

também se apresenta como possibilidade de leitura e racionalização do sujeito sobre 

o mundo que o rodeia.  
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À luz das proposições de Zilberman (1988), percebemos que o ato de ler está 

relacionado com o real, e demonstra o domínio que o homem exerce ou poderia 

exercer sobre o mundo que o rodeia. A literatura, neste caso, representa uma 

mimese da realidade, englobando a língua, as situações, o tempo, os espaços, as 

pessoas. Caberá ao leitor participar dessa mimese, dando a ela significação através 

de sua subjetividade, dominando-a a seu modo. 

De um lado, o leitor, que decifra um objeto, mas não pode impedir que parte 
de si mesmo comece a se integrar ao texto, o que relativiza para sempre os 
resultados de sua interpretação, abrindo, por conseguinte, espaço para 
novas e infindáveis perspectivas. De outro, a criação literária, que, 
imobilizada pela escrita e aspirante à eternidade, não consegue escapar à 
violação procedida pelo olhar de cada indivíduo, que é tanto mais indiscreto, 
quanto mais penetrante e inquiridor (ZILBERMAN, 1988, p. 20). 
 

Quantas não foram às vezes que ouvimos relatos de pessoas que se 

inspiraram em uma personagem e obtiveram uma mudança não apenas na sua 

subjetividade, mas também na sua vida real? Quantos não são aqueles que têm nos 

livros os seus únicos companheiros? Eles procuram na literatura um sentido para 

suas existências, embora alguns digam que ela não passe de “mera” ficção. Se a 

literatura fosse mera ficção, sem vínculo qualquer com o processo de humanização, 

ela já teria desaparecido há muito tempo. 

Todorov (2012) ainda cita um brilhante pensamento de Kant, que considerava 

como obrigatório o ato de pensar, colocando-se no papel do outro; sentir adotando o 

ponto de vista do outro. Esse é o único meio de chegar à universalidade - é o 

caminho para bom senso. É esse exercício que a literatura proporciona, desde a 

Iracema de José de Alencar aos mais recentes lançamentos do mercado editorial: a 

empatia com diversos personagens, em diferentes épocas. 

Contudo, não podemos restringir a vida à literatura, ou “que tudo no mundo 

existe para se conduzir a um livro” (TODOROV, 2012, p. 92). Muitos dos escritos 

não-literários de nosso dia a dia são de grande importância. O que se deve perceber 

é que aquele que se serve da literatura poderá melhor conhecer o ser humano e a si 

mesmo.  

Todorov ainda nos traz interessante análise sobre o tratamento dado à 

análise da literatura nos dias de hoje. Por sua ótica, percebemos que a literatura tem 

sido enclausurada numa torre de marfim, na qual poucos conseguem penetrar, pois 

aparece cercada pela “cortina” da teoria literária. 
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A análise do texto passa a ser a finalidade, o sujeito leitor não tem papel 

muito relevante; o que realmente ganha destaque nas aulas de literatura é o método 

a ser utilizado para perscrutar o texto. É sobre ele, o texto, que se debate a maior 

parte do tempo. 

O autor destaca que as disciplinas de Língua Portuguesa focam o estudo da 

disciplina, não a leitura do texto ou da obra: “ensinamos nossas próprias teorias 

acerca de uma obra em vez de abordar a própria obra em si mesma” (TODOROV, 

2012, p. 31).  

Ele nos propõe um questionamento bastante interessante, que nos faz refletir 

sobre a ineficiência daquilo que se faz na escola atualmente: 

Devemos estudar, em primeiro lugar, os métodos de análise, ilustrados com a 

ajuda de diversas obras? Ou estudarmos obras consideradas como essenciais, 

utilizando os mais variados métodos? Qual é o objetivo, e quais são os meios para 

alcançá-lo? O que é obrigatório, o que se mantém facultativo? 

Caso o ensino fosse centrado na leitura das obras literárias ao invés de 

métodos de análise, ao leitor seria possibilitada uma compreensão mais complexa 

do homem e do mundo.  

Literatura e subjetividade influenciam-se complementarmente. O sujeito 

influencia na compreensão da literatura, enquanto a literatura influencia na forma 

como o sujeito lê o mundo.   
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CAPÍTULO 4 

 

4 SOBRE O ENSINO DA LITERATURA NO BRASIL 

 

4.1 ESCOLARIZAÇÃO DA LITERATURA 

 

A escolarização é vista, aqui, não como processo natural que leva para dentro 

da escola saberes diversos, passando estes a existir dentro das salas de aula; 

Soares (2011) informa que a escolarização da literatura tem ocorrido de maneira 

negativa. Critica-se a prática de leitura de literatura que é feita de maneira 

“inadequada, errônea, imprópria”. Segundo essa pensadora, tal processo: “...de 

escolarização da literatura, que se traduz em sua deturpação, falsificação, distorção, 

como resultado de uma pedagogização ou uma didatização mal compreendidas que, 

ao transformar o literário em escolar, desfigura-o, desvirtua-o, falseia-o” (SOARES, 

2011, p. 22). 

É preciso destacar que poderia ocorrer uma escolarização adequada. Porém, 

esta permanece, no tempo, como uma das questões mais difíceis de ser 

respondidas pelos que trabalham com a educação ou pesquisam sobre ela. Afinal, 

como se deve ensinar literatura, como se deve trabalhar o texto literário, como se 

deve incentivar e orientar a leitura de livros de literatura?  

A leitura de literatura que se faz na escola acaba quase sempre ganhando 

ares de “tarefa de casa”. No mais das vezes é orientada pelo professor de Língua 

Portuguesa, seguida de avaliações. Ou seja, o prazer que deveria decorrer da leitura 

de uma obra literária acaba sendo aniquilado pelos “adereços” complementares do 

seu ensino. A leitura é tomada como mais uma obrigação que a escola cobra dos 

alunos.    

A leitura e estudo de livros de literatura (...) escolariza a literatura também 
por diferentes estratégias. Em primeiro lugar, a leitura é determinada e 
orientada [...] por professores, em geral os de Português, portanto, 
configura-se como tarefa ou dever escolar, sejam quais forem as estratégias 
para mascarar esse caráter de tarefa ou dever — jamais a leitura de livros 
no contexto escolar, seja ela imposta ou solicitada ou sugerida pelo 
professor, seja o livro a ser lido indicado pelo professor ou escolhido pelo 
aluno, jamais ela será aquele “ler por ler” que caracteriza essencialmente a 
leitura por lazer, por prazer, que se faz fora das paredes da escola, se se 
quer fazer e quando se quer fazer (SOARES, 2011, p.30). 
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É interessante tecer aqui outra análise, mais diretamente relacionada às 

mazelas sócio educacionais que enfrentamos em nosso país. Zilberman e Silva 

(2000) sugerem que, ao mesmo tempo em que a alfabetização beneficiou a difusão 

do ensino junto às várias classes sociais, ela também facilitou o controle dos menos 

favorecidos socialmente pelos grupos dominantes. A leitura, assim, acaba sendo 

colocada às classes mais pobres como maneira de “vencer na vida e prosperar”. Ou 

seja, existem razões ideológicas para que se tenha alfabetizado a muitos, mas, ao 

mesmo tempo, isto faz com que a leitura continue sendo uma distante possibilidade 

de fruição dentro do cotidiano escolar para a maioria dos estudantes. 

Os valores da leitura sempre apontados são aqueles que lhe atribuem as 
classes dominantes, radicalmente diferentes dos que lhe atribuem as 
classes dominadas. Pesquisas já demonstraram que, enquanto as classes 
dominantes veem a leitura como fruição, lazer, ampliação de horizontes, de 
conhecimentos, de experiências, as classes dominadas a veem 
pragmaticamente como instrumento necessário à sobrevivência, ao acesso 
ao mundo do trabalho, à luta contra suas condições de vida (SOARES, 
2000, p.34). 

Ou seja, as famílias das classes menos favorecidas atribuem à leitura um 

valor utilitário, enquanto as famílias mais abastadas percebem nela uma alternativa 

de comunicação, expressão, fruição, e não como um instrumento que unicamente 

prepare os seus filhos para o mercado de trabalho.  

Soares (2000) sugere que a escola fornece aos estudantes mais pobres uma 

habilidade de decodificação/codificação através da linguagem, mas não consegue, 

quase nunca, transformá-los em leitores. Dessa forma, a leitura da literatura, por 

oferecer aos que dela usufruem acesso a diferentes conhecimentos, contextos e à 

compreensão da própria identidade, é vista como uma ameaça ao poder das elites 

dominantes. 

Vários autores corroboram a função social que a leitura representa, mas que 

ela não está disponível às classes dominadas. Perini (2000), por exemplo, fala que o 

cidadão que não tem acesso à leitura se torna uma criatura “singularmente 

indefesa”, pois está impedido de formar opiniões sobre diversos assuntos, atualizar-

se sobre direitos ou até mesmo aprofundar-se nos assuntos de seu interesse. Ele, 

inclusive, imagina que a submissão acrítica do povo brasileiro possa se originar 

dessa falta de leitura. A este respeito, Venturelli (2000) assevera e pergunta a um só 

tempo: 



47 

Para a leitura desenvolver-se, o Brasil precisaria ter um projeto em que livro 
e cultura fossem plantados como valores fundamentais, de identidade do 
indivíduo e do grupo. Isto ocorre? Num país como o nosso, em que 
dirigentes políticos apregoam a modernidade, quando a maioria das classes 
populares não dispõe do mínimo para sobreviver, vivendo em situação de 
feudo medieval, que importância pode ter um livro? (VENTURELLI, 2000, 
p.150) 

Outro viés da escolarização da leitura é a fragmentação dos textos.  Há 

alguns fatores que tornam esse fato bastante preocupante: a seleção de “trechos” de 

autores, obras, gêneros; a transferência dos fragmentos de seu contexto original 

para uma situação descontextualizada; e, finalmente, as intenções que se tem em 

relação ao trabalho com esses “pedaços” de textos.  

A leitura não é produzida com a finalidade de construção de sentidos 

(interação autor/leitor); ao contrário, as significações já vêm pré-estabelecidas 

conforme a concepção do autor de material didático, do crítico literário ou mesmo do 

professor. Venturelli (2000) esclarece que a escola trata o exercício da leitura como 

uma obrigação burocratizada; que a leitura não passa de uma tarefa enfadonha 

como tantas outras que a escola propõe. A escolarização acaba sendo uma 

mediação que desfaz a ligação da literatura com a vida do aluno, transformando-a 

somente em tarefa sujeita à avaliação escolar.  

A escola tornou a leitura algo fossilizado. Sem preparar o aluno para o 
discurso literário, joga nas mãos deste uma obra que não será lida e sim, no 
máximo, mal decodificada, para o enfrentamento de um teste. A leitura 
perdeu o teor significativo. Ler não é mais produzir significado, entrar no 
texto para reescrevê-lo e por meio dele captar as sondas que o autor lançou 
sobre dores e alegrias humanas. Literatura, na escola, é questão de enredo 
e personagem, título e característica. É vista como se os autores tivessem 
uma fórmula mágica, a qual se submeteriam para produzir o texto. 
Linguagem, visão de mundo, diálogo com a tradição e com as outras 
produções não são levados em conta (VENTURELLI, 2000, p. 151). 

Lajolo (1988), em seu artigo “O Texto não é Pretexto”, esclarece que o texto 

não deveria ser utilizado como pretexto para nada. Ele deveria, sim, ser o ponto de 

encontro e comunhão entre escritor e leitor. Usa-se, infelizmente, o texto com fins 

ideológicos, tentando ilustrar, segundo Lajolo (1988, p.54) “a recompensa a 

comportamentos desejáveis e o castigo aos indesejáveis”. Mais frequentemente, a 

literatura é vista como espaço para exemplos de gramática normativa, de estilos ou 

ainda de características das escolas literárias. 

O livro didático, ferramenta praticamente obrigatória nas escolas brasileiras, 

não pode tornar inquestionáveis os textos nele contidos. Alguns textos que 

aparecem nos livros escolares têm claramente a intenção de inculcar, nos 



48 

estudantes, comportamentos e/ou valores. O bom professor deveria ser capaz de 

identificá-los, fazendo assim a crítica desse fenômeno. Lajolo (1988) destaca que 

“mesmo com um texto muito ruim, se pode fazer um bom trabalho”, dependendo, é 

claro, da qualidade da mediação pedagógica. 

O texto é ainda utilizado como modelo de língua culta (norma padrão). Isto diz 

respeito a algumas estruturas linguísticas ultrapassadas que, porém, ainda 

ensinadas e apregoadas pelas escolas, são encontradas nos textos literários de 

Machado de Assis, José de Alencar, Cruz e Souza, entre outros autores. 

Logicamente são textos excelentes, e os estudantes devem ser expostos aos 

grandes autores, bem como a outras configurações textuais (jornais, textos 

informativos, charges, etc.); a questão é que os textos não devem ser lidos a fim de 

que neles se procure encontrar exemplos de estrutura gramatical ou modelo 

comportamental. Eles devem ser lidos respeitando-se a sua natureza e as 

finalidades de leitura estabelecidas pelo leitor.  

Caberia aqui uma exemplificação para ilustrar o que acima foi afirmado.  No 

caso de utilização de um texto de José de Alencar, por exemplo, mostrar como era 

utilizada a língua no seu tempo e o que nela mudou comparando-se com a língua 

atual. Lajolo faz uma interessante análise a esse respeito 

De qualquer forma, o objetivo de proporcionar ao aluno contato com 

modalidades cultas do português não pode ser pretexto para limitar a isso o trabalho 

com o texto, pois o texto não está em função da linguagem, mas vice-versa 

(LAJOLO, 1988, p.60) 

Há ainda a situação em que a leitura de um texto é somente um estímulo para 

a produção de redações. O que se imagina (inclusive os concursos oficiais, como o 

ENEM e concursos vestibulares) é que um bom texto base é suficiente para que o 

aluno produza outro texto, igualmente bom (LAJOLO, 1988). Sem dúvida que pode 

ser um artifício eficiente, mas, novamente, utiliza-se a leitura da literatura para outros 

fins que não ela mesma.  

Quando se inicia o ensino médio, a leitura de literatura passa a acontecer com 

a finalidade ou o pretexto de se apresentar o trovadorismo, o humanismo, o 

classicismo, o barroco, entre outros movimentos literários. Novamente, o estudante 

não faz leitura porque gosta, por prazer; pelo contrário, memoriza características, 
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autores, obras diversas, que posteriormente serão avaliadas numa prova. É 

estranho, mas do estudante do ensino médio brasileiro, mesmo que não tenha 

intenção de seguir carreira na Letras, espera-se que saiba distinguir, por exemplo, 

um trecho de um poema parnasiano de um trecho simbolista. 

Entende-se que é de extrema necessidade a busca de alternativas para um 

trabalho objetivo com a literatura na escola. Soares (2000) entende que é inevitável 

a existência de uma literatura escolarizada, porém há que ser ensinada 

adequadamente, conduzindo a prática na direção do leitor que se pretende formar: 

um leitor crítico, sensível, que opine, que decida o destino de sua vida, de sua 

comunidade, de sua região. 

Por isso, ser cidadão, ser leitor criativo, atuar de forma concreta na 
organização da sociedade impele-nos a desestabilizar a ordem instituída, 
reagindo às formas autoritárias e repressivas da política, da economia e da 
cultura, buscando soluções para os problemas de nossa comunidade e não 
nos atrelando a eles como se viessem de forças transcendentais. E, para 
tanto, o livro é um meio de esclarecimento e de convite à participação. 
Contra a impotência, a consciência ativa, racionalmente trançada, 
dinamizada pelo conhecimento na leitura, é caminho de reconstrução de 
nossas buscas (VENTURELLI, 2000, p. 166). 

Urge a procura por novas metodologias para a leitura de literatura nas 

escolas. É preciso mostrar aos profissionais de educação que é possível criar uma 

“atitude leitora”, que mostre aos alunos não apenas o que está contido nos livros 

(didáticos), mas, através da fruição da literatura, no mundo que os cerca. É 

essencial que a escola seja um lugar que forma cidadãos preparados para a vida, 

não apenas no plano intelectual, mas também no plano afetivo.  

O processo que confirma no homem aqueles traços que reputamos 
essenciais, como o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa 
disposição para com o próximo, o afinamento das emoções, a capacidade 
de penetrar nos problemas da vida, o senso de beleza, a percepção da 
complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do humor (CANDIDO, 2011, 
p.8). 

Entende-se que um estudante que se entende como ser atuante, agente do 

próprio futuro, é autor do próprio caminho e de sua formação escolar.  

O que é que eu quero dizer com dicotomia entre ler as palavras e ler o 
mundo? Minha impressão é que a escola está aumentando a distância entre 
as palavras que lemos e o mundo em que vivemos. Nessa dicotomia, o 
mundo da leitura é só o mundo do processo de escolarização, um mundo 
fechado, isolado do mundo onde vivemos experiências sobre as quais não 
lemos. Ao ler palavras, a escola se torna um lugar especial que nos ensina 
a ler apenas as "palavras da escola", e não as "palavras da realidade". O 
outro mundo, o mundo dos fatos, o mundo da vida, o mundo no qual os 
eventos estão muito vivos, o mundo das lutas, o mundo da discriminação e 
da crise econômica (todas essas coisas estão aí), não têm contato algum 
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com os alunos na escola através das palavras que a escola exige que eles 
leiam. Você pode pensar nessa dicotomia como uma espécie de "cultura do 
silêncio" imposta aos estudantes. A leitura da escola mantém silêncio a 
respeito do mundo da experiência, e o mundo da experiência é silenciado 
sem seus textos críticos próprios (FREIRE, 1986, p.164).  

Consoante Freire é necessário que ensinemos não apenas as “palavras da 

escola”. Não apenas a leitura instrumental. Mostrar o mundo, ensinar a ler o mundo. 

O cidadão leitor - o leitor crítico – tem capacidade de ser um sujeito de sua história.  

A educação brasileira parece carecer de orientações pedagógicas e didáticas 

que possibilitem e efetivem a leitura de literatura, respeitando a sua natureza 

enquanto arte. Dessa forma, se configura a problemática central deste projeto: 

delinear os alicerces de uma didática da leitura da literatura que possa ser 

objetivamente assumida e trabalhada pelos professores das escolas da região meio 

oeste catarinense e, quiçá, de outras regiões brasileiras. Partimos do pressuposto 

de que é – sim - possível apresentar aos professores uma alternativa para o trabalho 

com a literatura nas salas de aula. 

Entende-se que se pode contribuir com a melhoria da educação, pois a leitura 

é a base da mesma. Sabe-se que o processo de leitura pode mostrar-se libertador 

no contexto de realidade do leitor; então, é importante que se apresentem novas 

estratégias que melhorem a fruição daquilo que o leitor lê, do que vê, do que sente 

e, consequentemente, de experiência do seu mundo.  A formação de leitores críticos 

e conscientes, do texto e da sua própria realidade, pode trazer como consequência a 

formação de um ator social capaz de existir ativamente em um novo entorno social, 

justo e equânime. 

 

4.2 AS PRÁTICAS DE LEITURA NA SALA DE AULA 

A paz se cria e se constitui com a edificação incessante da justiça social. 
Por isso não creio em nenhum esforço chamado de educação para a paz 
que, em lugar de revelar o mundo das injustiças, o torne opaco e tenda a 
cegar suas vítimas. (Paulo Freire, em seu discurso na Unesco, ao receber o 
Prêmio Educação para a Paz em 1986) 

Segundo Geraldi (2003), as práticas de leitura que ocorrem na sala de aula 

sinalizam a artificialidade do uso da língua no âmbito escolar. A indicação de tal 

característica negativa, de acordo com ele, é o fato de que na escola não se leem 

textos, apenas se fazem exercícios de interpretação e análise de textos. Ou seja, 

simulacros de leituras.  
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Quando a literatura chega à escola, o que acontece quase exclusivamente 

através das aulas de Língua Portuguesa, como já mencionamos no capítulo 

introdutório desta pesquisa, ocorre o processo de didatização. Ou seja, a leitura de 

textos, contos, livros e afins é feita com finalidades diversas: exercícios de 

compreensão ou interpretação textual, exercícios gramaticais e posterior produção 

textual.  

Geraldi (2000) esclarece que há várias maneiras de se desenvolver a leitura 

no âmbito escolar, cada qual com suas finalidades diversas. A presente pesquisa, 

porém, tem seu foco naquela que chamamos de leitura-fruição do texto. 

Não é fácil conceituar a “leitura-fruição”. Tem sido caracterizada de maneira 

irregular por vários autores, porém todos apontam o prazer, o deleite, como 

sensações a serem destacadas nessa modalidade de leitura. Entende-se que dentre 

todas as práticas anteriormente citadas, esta prática de leitura se propõe a uma 

formação mais efetiva e substancial dos leitores no âmbito escolar, bem como busca 

que o jovem se aproxime da obra literária e a vivencie prazerosamente.  

A questão, contudo, permanece: por que tal prática é tão desprestigiada nas 

salas de aula brasileiras, se seus frutos são tão significativos?  

Segundo Geraldi (2003), a escola reproduz os moldes da sociedade, ou seja, 

todas as atividades devem ser desenvolvidas segundo alguma finalidade pré-

estabelecida. Assim, mesmo a leitura deve mostrar algum resultado: tem de ser feita 

para um fichamento; para uma análise; para uma apresentação. Ainda segundo 

Geraldi, mesmo o professor bem-intencionado pode pensar que deva “cobrar” tais 

resultados a fim de confirmar se o aluno realmente leu uma obra. 

Mas o que realmente seria a leitura-fruição? Nosso conceito, embasado no 

que diz Geraldi (2003), é do ato de ler por ler; ler por vontade própria; ler por querer. 

Ou seja, quando se lê por fruição ou quando um sujeito se deixa ler por fruição, 

segundo Geraldi (2003, p. 98), “há desinteresse pelo controle do resultado”. 

Ora, esse é um tipo de relação com a leitura que geralmente não ocorre no 

ambiente escolar. E que, com certeza, muitos colegas professores de Língua 

Portuguesa gostariam que ocorresse junto aos estudantes. São raros os ambientes 

escolares que oferecem um ambiente de fruição: estudantes em um ambiente 

aberto, buscando obras de sua preferência, fazendo leituras conforme suas 

escolhas. Isto porque, conforme já exposto, as leituras no ambiente escolar devem 

ser cobradas, controladas. 
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É importante destacar que a leitura-fruição não é feita somente a partir de 

textos literários. Pode-se desfrutar de textos científicos, informativos, quaisquer que 

sejam. Poder-se-ia, inclusive, enfatizar a necessidade de que os alunos usufruam da 

leitura de diversos tipos de textos.  

O professor deve expor o aluno à diversidade de gêneros, alargando a sua 
visão em relação ao uso da língua, ou seja, deixar de ver a língua como 
uma coisa uniforme, que pode ser apenas ‘certa’ ou ‘errada’. É importante 
que o aluno seja levado a perceber a multiplicidade de usos e funções a que 
a língua se presta, na variedade de situações em que acontece, buscando, 
na comunidade local e na escola, motivos e oportunidades de leitura 
(PORTO, 2009, p. 25) 
  

Retoma-se aqui o objetivo desta pesquisa: construir as bases de uma didática 

que possibilite às escolas desenvolver a leitura de fruição da literatura.  

A opção de didática a ser construída trabalhará com a leitura fruitiva, em que 

os resultados do que foi lido não sejam cobrados, controlados ou avaliados, mas sim 

compartilhados.  

Para que seja desenvolvida tal didática, buscar-se-á a teoria do autor britânico 

Aidan Chambers. Este autor, pouco conhecido no Brasil, mas de grande experiência 

e renome na Inglaterra e outros países que conhecessem a sua obra, escreve para 

professores e bibliotecários que também buscam alternativas para melhorar as 

práticas de leitura nas escolas.  

A principal obra de Chambers, o livro “Tell me” (Conta para mim, tradução 

nossa), norteia este trabalho, visto que, embasados nesta obra, buscaremos 

esboçar uma didática de leitura da literatura e dessa forma oferecer uma alternativa 

de promoção de leitura da literatura para as escolas brasileiras. 
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CAPÍTULO 5 

 

5 SISTEMATIZAÇÃO DO PENSAMENTO DE AIDAN CHAMBERS 

 

5.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO AUTOR 

 

Aidan Chambers, em seu website oficial11, revela um pouco de sua trajetória 

pessoal e profissional. Ele nasceu numa vila chamada Chester-le-Street, sete milhas 

ao norte da cidade de Durham, Inglaterra, em 27 de dezembro de 1934. Era filho 

único de um pai carpinteiro e jardineiro e de uma mãe dona de casa.  Durante a 

infância teve cinco livros em casa: uma Bíblia, um pequeno dicionário, manuais 

sobre saúde e reparos da casa, e uma coleção das fábulas de Esopo com 

ilustrações coloridas. As fábulas foram as primeiras histórias que Aidan ouviu serem 

lidas, enquanto via as belas figuras. Entretanto, excetuando-se o jornal diário, a 

leitura não era preocupação primeira da família.  

Na pré-escola, Chambers prossegue relatando, viveu bons momentos. Ele 

gostava de sua professora porque ela lia histórias para a turma todas as manhãs e 

fazia os alunos representá-las na parte da tarde. As apresentações eram 

acompanhadas de músicas improvisadas em instrumentos de brinquedo. Ele se 

lembra ainda hoje de uma apresentação em que representava Davi matando um 

Golias que era seu desafeto, o menino valentão da turma.  

Porém, segundo Chambers, os primeiros anos do ensino primário foram muito 

difíceis para ele. Teve grandes dificuldades com a matemática e com o aprendizado 

da leitura. Seus professores diziam que ele era "lento". Ele não aprendeu a ler com 

autonomia até aos nove anos de idade.  

Aos treze anos foi transferido para a escola secundária Queen Elizabeth I 

Grammar School, junto com outros catorze alunos que também foram considerados 

de desenvolvimento tardio. Nessa escola, ele conheceria o professor que iria 

transformar a sua vida: Jim Osborn. Com ele Aidan aprendeu a importância de ler 

literatura. Jim o fez conhecer e apaixonar-se por Shakespeare, bem como o 

                                            
11

 Endereço do website oficial de Aidan Chambers: http://www.aidanchambers.co.uk/bio.htm. Acesso 
em: janeiro de 2017. A biografia aqui tecida se baseia no conteúdo desse veículo. 
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convenceu a comprar um livro a cada semana, construindo assim o seu acervo 

pessoal.  

Também através dele, Chambers relata que conheceu o livro que definiria seu 

destino: Sons and Lovers, de D. H. Lawrence. Nessa obra, ele conseguiu pela 

primeira vez encontrar a sua realidade.  O livro fala sobre a trajetória de vida de Paul 

Morel, cujo pai é um mineiro, e de sua mãe, que bem como a mãe de Aidan, 

buscava que seu filho melhorasse de vida através da educação e da leitura.  

Quando Chambers terminou de ler a última página da obra, com quinze anos, ele já 

sabia que seria um escritor. No dia seguinte, começou a escrever seu primeiro 

romance. Porém, ninguém, exceto sua namorada Margaret, sabia de sua escolha.  

Aos dezessete anos, Chambers informa que decidiu seguir os passos de Jim 

Osborn e tornar-se professor. Contudo, ele primeiramente teria de cumprir dois anos 

de serviço militar obrigatório na Marinha Real. Lá, executou a tarefa de "escritor" (um 

auxiliar de escritório) em Portsmouth, onde havia tão pouco a fazer que durante a 

maior parte do tempo ele podia ler os livros usados que adquiria numa livraria 

próxima ao escritório.  

Chambers conta que seguiu, então, para a faculdade de formação de 

professores, ligada à London University, onde escreveu sua primeira peça. Após a 

conclusão do curso, em 1957, foi nomeado professor de teatro da Westcliff High 

School. Como a escola ficava em uma região litorânea, Aidan podia navegar - 

inclusive, quase se afogando em uma determinada ocasião devido à uma 

tempestade repentina, cena que foi, mais tarde, utilizada em seu romance Dance on 

my grave. Esse foi um período muito feliz da vida de Aidan: ele lia, ia a cinemas, 

teatros, trabalhava muito, porém escrevia muito pouco. Percebeu que, se realmente 

quisesse ser um escritor, não poderia continuar o seu exercício de docência.  

Em 1960, ele ouviu falar numa comunidade anglicana que estava sendo 

criada. Era uma espécie de monastério de pessoas comuns, que conviviam 

normalmente com as pessoas ao seu redor. Aidan se juntou a esse modelo de 

mosteiro em uma casa em Stroud, Gloucestershire.   

Durante o ano de seu noviciado, Aidan conta que se dedicou às rotinas do 

monastério. Depois, ele passou a trabalhar na biblioteca da Archway Secondary 

Modern School, em Stroud, onde também cuidava do departamento de teatro. Nos 
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sete anos que lá passou, publicou seus primeiros livros. Nesse período, a sua 

reputação como professor e bibliotecário cresceu: dava palestras e escrevia artigos 

para revistas voltadas à educação. Logo mais teria de abrir mão de sua vida 

religiosa.  

Aos 34 anos, Chambers parou de lecionar. Desde então, vive de seu trabalho 

como escritor. Contudo, mantém seu interesse pela educação e dá palestras, 

participa de conferências e oficinas para professores e bibliotecários. 

Quando deixou o mosteiro, Aidan explica que continuou vivendo em 

Gloucestershire. Mas foi em Londres, numa viagem a trabalho, que conheceu a 

editora de uma revista americana, Nancy Lockwood, com quem se casou em 1968. 

Em 1969 eles começaram uma pequena editora, a Thimble Press, a fim de produzir 

uma revista, editada por Nancy, sobre literatura infantil e juvenil.  Essa revista logo 

tornou-se internacionalmente conhecida e muito admirada pelos profissionais da 

área. 

A editora Thimble Press publicou mais de 30 livros de literatura juvenil, e, por 

esse serviço prestado, Aidan e Nancy receberam o prêmio Eleanor Farjeon12 em 

1982. 

Além de seus próprios livros, Aidan também edita livros de outros autores. Ele 

tem escrito para o teatro, televisão, jornais e muitas revistas na Inglaterra e em 

muitos outros lugares. Ele é frequentemente convidado a palestrar em outros países 

como autor e especialista em leitura, especialmente na Suécia e na Holanda. Ele se 

mantém em contato com o ensino da literatura, sendo que seus livros The Reading 

Environment e Tell me: Children, Reading and Talk foram resultado de seu trabalho 

com professores e bibliotecários.  

Os bibliotecários sempre foram um grande grupo de apoio para Aidan como 

professor e escritor. Ele sabe que sem o acesso a cada livro pelo público ele jamais 

poderia se tornar um escritor, e nem sequer teria conquistado leitores.  

Aidan recebeu, em 2002, o prêmio Hans Andersen, que é concedido aos 

escritores pelo conjunto de sua obra. Tal premiação é comparada ao Nobel 

                                            
12

 O prêmio Eleanor Farjeon é concedido pelos bons serviços prestados no mundo da literatura 
infantil na Inglaterra.  É outorgado a escritores cujo compromisso e contribuição são considerados 
excepcionais. Foi fundado em 1966, e é concedido anualmente em memória de Eleanor Farjeon 
(1881-1965). 
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(chamada mesmo de Pequeno Nobel), e é distribuída anualmente pelo Comitê 

Internacional de Livros para Jovens. A primeira a recebê-lo foi a britânica Eleanor 

Farjeon. Aidan é o segundo britânico a conquistá-lo.  

Em 2003, Chambers recebeu um grau de doutor honorário da Universidade 

de Umeå, na Suécia. Em 2005 publicou seu livro “The Pillow  Book of Cordelia Kenn” 

(O livro de cabeceira de Cordelia Kenn), e que lhe trouxe muitos retornos positivos 

de leitores. Ainda em 2005 decidiu reformar sua casa, trabalho que durou seis 

meses e trouxe-lhe um problema de coluna que o manteve afastado do trabalho até 

o início de 2006. Trabalhou em novos projetos durante seis meses e, depois, teve 

um ataque de herpes zoster, o que o afastou do trabalho por outros quatro meses. 

Já era 2008 quando ele se sentiu plenamente recuperado para voltar ao 

trabalho intensivo novamente. Entretanto, a pausa na carreira foi bastante útil, pois 

deu a Aidan tempo e uma razão uma para revisão de sua vida. Então, ele retornou 

com três projetos: um romance centrado na vida rebelde de um homem idoso; um 

livro de memórias sobre a Poética da Literatura Juvenil; e uma coletânea de contos 

"de desafio e momentos de verdade" sobre os jovens. Ele também escreveu o início 

de uma novela juvenil. 

Chambers recebeu um grau honorário de Letras da Universidade de 

Gloucestershire em 2008 e foi eleito membro da Royal Society of Literature em 

2009. Em 2010, a Associação Nacional para o Ensino de Inglês (NATE) atribuiu a 

Aidan seu prêmio Lifetime Achievement por serviços para o Ensino da Língua e 

Educação em Inglês. Em 2011, a Oxford Brookes University conferiu-lhe um 

Doutorado Honorário de Literatura. 

Em 2012, Aidan publicou nos EUA e no Reino Unido um romance juvenil 

chamado “Dying to Know You”. Foi traduzido para o alemão e para o italiano e tem 

perspectiva de ser publicado em outras línguas. Nos últimos dois anos, o autor tem 

trabalhado com o artista italiano Peppo Bianchessi num complexo livro ilustrado 

chamado Il Vermo (The Worme), que será publicado na Itália em abril de 2017.  

Chambers tem se mantido muito ocupado com um grande número de viagens 

de conferências para fazer a respeito de Tell Me e seus romances, principalmente 

dentro da Europa. Veio também a São Paulo, onde ministrou palestras em várias 

reuniões e conferências com professores.  



57 

Outra de suas atividades foi a organização de seus arquivos pessoais e de 

sua Editora, Thimble Press, para que os pesquisadores pudessem pesquisar seus 

romances, na escrita educacional e crítica, no ensino e na publicação, entre outros. 

O arquivo está disponível na plataforma Seven Stories at Newcastle-upon-Tyne. A 

transferência de documentos e outros itens ainda estão sendo realizadas em 201713.  

Aidan trabalhou na Poética da Ficção Juvenil, numa tentativa de identificar o 

que é a torna uma literatura, em si mesma, diferente da literatura infantil e adulta. 

Entretanto, não publicou nada muito extenso sobre isso, apenas um artigo na revista 

norte-americana Lion and Unicorn, também disponível em seu site. Ele escreveu 

também uma autobiografia baseada em sua infância e juventude, mas não o 

publicou em inglês; uma edição em italiano será publicada no próximo ano, 2018. 

5.2 PEDAGOGIA DA LEITURA DA LITERATURA CONTIDA EM “TELL ME” 

Analisaremos, aqui, a abordagem de Aidan Chambers sobre a leitura e 

interpretação de acordo com o que apresenta em sua obra Tell me, traduzida para 

nove idiomas, mas não ainda para o português.  

O objetivo da obra é auxiliar as pessoas que lidam com crianças e livros, 

professores que queiram renovar e melhorar sua prática, ou para aqueles 

profissionais que estão iniciando as suas carreiras.  

Há alguns elementos que o autor destaca como essenciais para o 

entendimento dos textos: 

Fala – interação – com papel de pensar, discriminar;  

Conversa sobre a leitura – mais valiosa do que uma vaga conversa. 

É de grande relevância um pressuposto que o autor faz sobre nosso 

entendimento acerca do que pensamos: “Muito de nós não sabe o que pensa 

enquanto não se ouve” (CHAMBERS, p. 9, 1993). Assim, a interação ou conversa 

que se realiza sobre uma leitura realizada é uma atividade valiosa, já que pode 

aprofundar a investigação/discussão sobre um outro assunto. “Assim, ao ajudar os 

estudantes a falarem sobre o que leram, nós os ajudamos a ser bem articulados 

pelo resto de suas vidas” (CHAMBERS, p. 10, 1993). 

A interação sobre uma leitura realizada não é um processo simples que 

acontece da noite para o dia. Não é um sistema ou programa mercadológico de 

                                            
13

 O arquivo já tem sido utilizado para teses de doutorado. Quatro estudantes já o citaram em suas 
teses, e dois deles já as publicaram. 
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uma, duas ou três lições; é necessário fazê-lo com alguém que já o saiba. O que 

Aidan sugere é uma nova abordagem; uma maneira de se fazer determinadas 

perguntas que cada um de nós pode adaptar a fim de adequar à nossa 

personalidade e às necessidades dos estudantes. Sua abordagem é embasada na 

fenomenologia da leitura de Wolfgang Iser14, juntamente com outros teóricos, como 

de Roland Barthes15, Jonathan Culler16, Jerome Bruner17, Margaret Meek18 e Wayne 

C. Booth19.  

Segundo Chambers, existe correlação entre a riqueza da interação sobre a 

leitura e a riqueza do ambiente da leitura. Quanto melhor o ambiente de leitura no 

entorno da criança (o fato de possuir bons livros ao seu redor, ouvir histórias 

                                            
14 Wolfgang Iser é conhecido por sua teoria da recepção dentro da leitura. Juntamente com Hans 

Robert Jauss, é considerado o fundador da Constance School of reception esthétique. Em sua 
abordagem teórica do leitor-resposta, Iser descreve o processo de primeira leitura, e o 
desenvolvimento subsequente do texto como um "todo", e como ocorre o diálogo entre o leitor e o 
texto. Para Iser, o significado não é um objeto a ser encontrado dentro de um texto, mas é um evento 
de construção que ocorre em algum lugar entre o texto e o leitor. Especificamente, um leitor chega ao 
texto, que é um mundo fixo, mas o significado é realizado através do ato de ler e da forma pela qual o 
leitor liga as estruturas do texto à sua própria experiência.  
15

 As ideias de Roland Barthes exploraram diversos campos e influenciaram o desenvolvimento de 
escolas teóricas, incluindo o estruturalismo, a semiótica, a teoria social, a teoria do design, a 
antropologia e o pós-estruturalismo. Como Barthes sustenta que não pode haver âncora originária de 
significado nas possíveis intenções do autor, então considera que outras fontes de significado podem 
ser encontradas na literatura. Ele conclui que, uma vez que o significado pode não vir do autor, ele 
deve ser ativamente criado pelo leitor através de um processo de análise textual. Em sua teoria S/Z 
(1970), Barthes aplica essa noção em uma análise de um conto de Balzac chamado Sarrasine. 
16

 Jonathan Culler, 1944, é professor de inglês na Cornell University. Tem obras nos campos do 
estruturalismo, da teoria literária e da crítica. Em sua obra “A Poética Estruturalista”, Culler adverte 
contra a aplicação direta da técnica da linguística à literatura. Em vez disso, a "gramática" da 
literatura "é convertida em estruturas literárias e significado”. O estruturalismo é definido como uma 
teoria baseada na constatação de que, se as ações ou produções humanas têm significado, deve 
haver um sistema subjacente que torne esse significado possível, uma vez que uma enunciação só 
tem significado no contexto de um sistema preexistente de regras e convenções. Culler propõe que 
usemos a teoria literária não para tentar entender um texto, mas sim para investigar a atividade de 
interpretação. 
17

 Jerome Bruner foi um dos pioneiros nos estudos da Psicologia Cognitiva nos Estados Unidos. 
Bruner inicia seus estudos da sensação e da percepção humanas como parte de um processo ativo e 
não apenas receptivo. Um aspecto relevante de sua teoria é que o aprendizado é um processo ativo, 
no qual aprendizes constroem novas ideias, ou conceitos, baseados em seus conhecimentos 
passados e atuais. O aprendiz constrói hipóteses e toma decisões, contando, para isto, com uma 
estrutura cognitiva. A (esquemas, modelos mentais) fornece significado e organização para as 
experiências e permite ao indivíduo ir além da informação dada. 
18

 Margaret Meek Spencer, (1925-), influente teórica britânica nas áreas de leitura e literatura infantis. 
Um dos seus livros mais importantes é How Texts Teach What Readers Learn (1988), cujo título 
resume seu entendimento de que a leitura de textos tem papel muito importante no aprendizado. 
Assim, para ela, os trabalhos com a literatura deveriam ser o coração do currículo escolar. Meek 
também defende a importância de ouvir o que as crianças (incluindo os pré-escolares) dizem sobre 
os livros que leem.   
19

 Wayne C. Booth foi um crítico literário norte-americano e professor Emérito do Serviço George M. 
Pullman em Língua e Literatura Inglesa e da Universidade de Chicago. Seu trabalho seguiu em 
grande parte a Crítica Literária da Escola de Chicago. Booth propõe uma teoria sobre os muitos tipos 
de bens pessoais e sociais a que as ficções podem servir ou destruir. 
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contadas, ler com autonomia, conversar sobre livros), melhor será a resposta à 

abordagem de “Tell me”. Porém, entende-se que frutos positivos serão colhidos 

mesmo quando o ambiente da leitura não for tão propício.  

É importante que se faça a ligação entre a “conversa” e o processo de leitura. 

O autor apresenta seu “Roda de Leitura” (Reading Circle, tradução nossa20) em que 

faz a ligação da leitura com a dramatização: 

 
Figura 1 - Modelo da Roda de Leitura de Chambers 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: CHAMBERS, 1993, p. 12. 

 

O autor afirma que a leitura não se restringe à decodificação de letras 

dispostas numa página, mas que constitui uma performance dramática, composta 

por vários aspectos inter-relacionados, quais sejam: 

 Leitor como dramaturgo (reescrevendo o texto); 

 Leitor como diretor (intérprete de texto); 

 Leitor como ator (encenando o texto); 

 Leitor como espectador (receptor ativo, que responde ao texto), e 

 Leitor como crítico (comentando, explicando e estudando o texto). 

O autor destaca que sem a interação depois da leitura mostrar-se-ia um mapa 

da leitura como um “mundo plano”; e que aqueles que leem sempre o mesmo tipo de 

livro ou o mesmo autor também estão nesse “mundo plano”, e que nunca verão a 

leitura com um mundo redondo, plural, diferente e multifacetado. Mas por que 

                                            
20

 CHAMBERS, 1993, p. 12. 

ADULTO 

Facilitador / Mediador 

Seleção da obra – acesso, 

disponibilidade, apresentação.  

 

LEITURA 

Ouvir / Leitura Independente 

RESPOSTA 

o Conversa Informal 

o Conversa Formal 

o Quero Repetir 
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algumas pessoas resistem em ser melhores leitores? Por que existe medo do tédio 

que a leitura mais complexa pode trazer; medo das dificuldades que poderão 

encontrar; medo da exaustão, cansaço que essa atividade pode ocasionar. 

Então, como transformar um leitor de mente fechada em um leitor de mente 

aberta, que seja transportado ao multifacetado universo da leitura? Aidan cita que 

seu grupo de estudos encontrou um fator em comum, que pode ter levado as 

crianças ao desenvolvimento do gosto e capacidade de leitura. Tinham sido afetados 

pelo que outras pessoas haviam dito sobre certos livros, e que, então, leram depois 

de serem encorajados para tal. Outro fato que os havia influenciado e ainda os 

influencia é o que eles mesmos se ouviam dizer, nas suas conversas, sobre aquilo 

que leram (CHAMBERS, p. 14, 1993) 

A conversa sobre o livro nos dá as informações de que precisamos, a energia, 

o ímpeto, a vontade de explorar além das nossas barreiras familiares. Porém, nem 

todas as conversas funcionam assim. O autor destaca que nós não sabemos o que 

achamos sobre um livro até que comecemos a falar sobre ele. Portanto, o autor 

posiciona o ato de ler “dentro” (grifo do autor) do ato de falar (mais provocativo do 

que verdadeiro). (CHAMBERS, p. 15, 1993). As falas das pessoas sobre o que 

leram não têm uma programação lógica, mas, após uma análise, pode-se chegar a 3 

categorias amplas, que o autor chama de “As Três Trocas”.  

 

5.3 AS TRÊS TROCAS 

 

5.3.1 Partilha de entusiasmo 

 

Quando se conversa sobre uma obra literária lida, compartilha-se o 

entusiasmo. Quando alguém que leu conta a outros que não leram a história, ele faz 

uma espécie de resumo do enredo, contando brevemente a história. Porém, quando 

se divide o entusiasmo sobre a obra com alguém que já a tenha lido, pode-se 

compartilhar o que cada um gostou ou o que não gostou na obra. 

É importante destacar que quando ocorre essa interação de entusiasmo sobre 

a obra, não se fala sobre o significado dela ou sobre sua relevância. O autor ainda 

usa o termo gossip (fofoca) para essa conversa que ocorre sobre o livro. Destaca 
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ainda que quando há desacordo de ideias entre as opiniões do grupo, a fofoca fica 

mais interessante (CHAMBERS, p. 17, 1993). 

 

5.3.2 Partilha de dificuldades 

 

O leitor provavelmente não aprecia os elementos da história que se 

mostraram problemáticos ou aqueles que ele não entendeu. É nesse momento que 

o papel da interação se mostra relevante mais uma vez, pois quando um leitor 

auxilia o outro se constrói uma rede de conhecimento, uma conexão entre os 

leitores, que envolve a solução de possíveis enigmas.  

Nesse ponto, inicia-se a análise da significação. O grupo como um todo 

constrói o entendimento da obra. (CHAMBERS, p. 17, 1993). É interessante 

destacar que a significação pode variar de um momento a outro, com o foco 

mudando de um elemento para outro. Além disso, deve-se levar em conta que por 

mais que se tente desambiguar os termos, os diversos leitores sempre encontrarão 

uma possibilidade de instaurar múltiplas significações à obra lida. 

 

5.3.3 Partilha de conexões 

 

É uma tendência de o ser humano buscar relação/conexão entre situações 

que se mostram “diferentes” e aquelas que já tenha experimentado. Assim, se 

constroem padrões auxiliam no entendimento ou na organização daquilo que o 

cerca. Se tal padrão ainda não existe, tende-se a criá-lo. Essa abordagem é utilizada 

para todas as situações de nossas vidas, e a da leitura não é exceção.  

Os padrões dos quais nos utilizamos para a leitura não são apenas aqueles 

do estudo sintático ou morfológico, mas também os padrões formais e narrativos 

encontrados nos livros de literatura (CHAMBERS, 1993, p. 18) 

Nem todos os padrões emanam do texto em si: algumas ligações podem ser 

feitas com fatores extratextuais, o que é também chamado de “world to text”, ou 

seja, ligação entre o mundo e o texto (tradução nossa). Através dessa ligação, pode-

se construir significações sobre ambos. Pode-se também construir conexões entre 

textos diversos, comparando os personagens de histórias diferentes e, dessa forma, 

consegue-se melhor entendimento sobre os mesmos. Tais conexões reavivam 
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certas memórias de nossas vidas, ligando a obra a experiências anteriores de nossa 

própria história. 

Falar sobre literatura é uma forma de contemplação compartilhada. A 
interação ou conversa sobre o livro é uma maneira de dar forma aos 
pensamentos e emoções estimulados pelo livro, pelo significado que 
construímos juntos a partir dos textos, as mensagens imaginativamente 
controladas, enviadas pelo autor que nós interpretamos da maneira que 
achamos útil ou agradável (CHAMBERS, 1993, p. 20). 

 

5.4 OS 4 TIPOS DE “DIZERES” 

 

Segundo Chambers, a conversa sobre o livro não é simplesmente uma 

pessoa falando unidirecionalmente para outra. É, isto sim, um ritual de comunhão. 

Sobre o processo de fala na escrita muito já foi dito; segundo Gordon Wells, 

O que parece ser importante é que, para ser mais útil, a experiência da 
criança na conversa deve se dar sobre situações pessoais, que sejam do 
interesse da criança, tais como: o que ela está fazendo ou planeja fazer, ou 
atividades nas quais a criança e o adulto desenvolvem juntos. A razão para 
tal é o fato de que quando crianças e adultos se juntam numa atividade 
conjunta, maximiza-se as chances de que tenham um mesmo objetivo e 
interpretem a situação de maneira similar. Significa, ainda, que ambos terão 
melhores chances de interpretar corretamente o que o outro diz e assim 
colaborativamente, construir-se-á estruturas de significados sobre aquele 
tópico, que é o foco principal da sua atenção (WELLS apud CHAMBERS, p. 
21, 1993). 

A interação de leitura que o livro Tell me propõe é individual, mas ao mesmo 

tempo cooperativa, já que cada participante deve ouvir o que os outros têm a dizer e 

levar em conta as suas opiniões sobre o texto lido. O autor aponta alguns tipos de 

dizeres que são relevantes na comunicação diária. Mesmo que passem 

despercebidos no uso cotidiano, aqui serão classificados a fim de que os 

professores que lidam com a literatura tenham aporte para motivar e, ao mesmo 

tempo, saber o que nosso discurso causa no interlocutor. Deve-se ressaltar que 

nenhum tipo de dizer é superior ao outro: eles são inter-relacionados e não 

obedecem a uma hierarquia. 

 

5.4.1 O dizer a si mesmo 

 

A principal razão para que tal tipo de discurso seja produzido é que “não 

sabemos o que pensamos até que o ouçamos”. É o tipo de discurso que produzimos 
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para nós mesmos, geralmente seguido de expressões como “só estou pensando 

alto” ou “veja o que você entende...”. 

 

5.4.2 O dizer aos outros 

 

Quer seja para esclarecer as ideias a nós mesmos ou para comunicar-nos 

com os demais, o que é dito sempre terá de ser interpretado pelos interlocutores. 

Estes nos devolverão a informação sob uma diferente perspectiva. Essa 

interpretação do interlocutor dependerá de: 

a) Seu conhecimento sobre o tema e seu posicionamento frente a ele; 

b) Sua avaliação do que seria uma contribuição adequada ao falante ou 

ainda seu entendimento do que o falante está tentando comunicar; 

c) O grau de combinação entre os recursos linguísticos do falante e 

interlocutor (dialeto, vocabulário, entre outros). 

Devido a essas variantes possíveis, é altamente improvável que o interlocutor 

depreenda a mesma significação sobre o dito do que o falante. Contudo, algo que 

caracteriza tal troca, de ambos os lados, é o desejo do entendimento de falar e 

entender melhor, ou seja, segundo o autor, um “processo colaborativo de 

construção” (CHAMBERS, 1993, p. 24). Mais especificamente, em nossa tentativa 

de fazer com que os outros nos entendam melhor, elaboramos nossos pensamentos 

e falas de maneira mais completa e eficaz. 

 

5.4.3 O dizer juntos 

 

O estágio do “dizer juntos” é importante para aquilo que julgamos difícil ou 

complexo demais para decifrarmos sozinhos. É importante destacar o efeito que o 

autor sugere: “Essa junção de ideias resulta numa leitura (entendimento, 

conhecimento) que nenhum dos membros poderá alcançar por si só” (CHAMBERS, 

1993, p. 24). Ele prossegue destacando que o ato cooperativo da troca de ideias 

sobre o livro resultará num entendimento profundo do texto, o que não seria possível 

de outras formas. 
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5.4.4 O dizer algo novo 

 

Dizer algo novo é extremamente motivador, especialmente para crianças. Há 

algumas razões que Chambers destaca para que os estudantes se sintam tentados 

a participar da conversa sobre o livro com novas informações: 

- Mostra conquistas pessoais sobre o texto, ou seja, descobertas individuais 

que pensamos ser interessante dividir com os outros; 

- O “prazer intelectual” que o leitor obtém ao interpretar um texto e descobrir 

novos segredos que valem a pena compartilhar com os outros. 

Além disso, é importante lembrar que quando oralizamos nosso pensamento, 

geramos novos entendimentos e apreciações, até então inimaginados. O efeito 

público que causa tal compartilhamento de ideias é a percepção da importância 

social da literatura. 

Chambers esclarece que, ao participar da roda de leitura, o leitor está 

transcendendo o simples entretenimento: a prática da leitura passa a ser encarada 

como uma maneira de pensar e repensar a nossa própria essência e o mundo.  

A abordagem de Chambers pode ser questionada conforme já prevê o autor: 

“Tudo pode ser verdade, mas será que a leitura de literatura e sua discussão 

merecem tanta atenção no cotidiano escolar tão agitado?” (CHAMBERS, 1993, p. 

27). Ele se embasa na obra Actual Minds, Possible Words, de Jerome Bruner, para 

responder a tal questionamento:  

“É necessário criar no jovem uma visão de que muitos mundos são 
possíveis, que a realidade e os significados são criados e não descobertos, 
que a negociação é a arte de construir novos significados através dos quais 
os indivíduos consigam regular suas relações uns com os outros” (BRUNER 
apud CHAMBERS, 1993, p. 27). 

O autor destaca o seguinte na fala de Bruner: o que se percebe é a 

necessidade de que a conversa sobre o que foi lido seja, sobretudo, crítica. 

Chambers demonstra, através de várias situações práticas, que a conversa sobre o 

livro dá certo justamente pelo fato de as crianças serem (ou poderem ser) críticas. 

“No nosso grupo de pesquisa, houve ocasiões em que percebíamos uma criança 

convencer outras de que haviam subestimado o livro, quando falamos sobre 

determinado ponto” (CHAMBERS, 1993, p. 38). 
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Chambers relata em Tell me uma experiência que a professora Anne Collins 

teve com seus alunos de nove a dez anos após a leitura da obra “Sunhorse, 

Moonhorse”, de Rosemary Sutcliff21: “Eu não tinha realmente gostado ou entendido 

o livro até conversarmos sobre ele. A conversa nos fez entender muito mais.” Outra 

escreveu: “Os comentários das pessoas tornaram a história mais viva para mim, pois 

eu não a havia entendido a princípio”. 

Assim, pode-se perceber que as diversas “leituras” ou interpretações da 

criança melhoram não somente seu próprio entendimento do que foi lido, mas 

também contribuem para maior entendimento do adulto mediador. Chambers 

destaca que, na conversa sobre o livro, também estará presente a subjetividade, 

uma vez que a literatura nos traz a ilusão de uma vida num passado virtual.  

O que o texto ensina é um processo de descoberta para os leitores, não um 
programa de instrução para professores. Nós, professores, buscamos 
exatamente que cada aluno entenda a literatura e a explore como sua 
própria história da literatura que é descoberta na própria história de quem lê 
(MEEK apud CHAMBERS, 1993, p. 41).  

Chambers esclarece que a literatura é um constructo linguístico e usa as 

palavras de um de seus entrevistados para ilustrar tal ponto: “É uma espécie de 

mágica que ocorre em nossa cabeça”. No que se refere à crítica e à subjetividade na 

interpretação dos estudantes, o autor destaca alguns pontos: 

 Haverá várias interpretações de um texto lido tanto num grupo de crianças, 

como num grupo de adultos; 

 Geralmente os professores subestimam a capacidade de interpretação e 

também a capacidade crítica das crianças. Os professores são treinados a pensar 

que as crianças não conseguem distinguir entre “vida real” e as histórias ficcionais 

dos livros. Porém, ao recontar uma narrativa, percebe-se que eles são capazes de 

fazer tal distinção: “Quando contam sobre suas leituras, eles ativam suas 

potencialidades, mas somente quando aquela leitura se torna realmente sua, 

cooperativamente dividida, e não a leitura de alguém, imposta a eles”. 

                                            
21

 Rosemary Sutcliff (1920 - 1992) foi uma romancista inglesa mais conhecida pelos livros infantis, 
especialmente por sua ficção histórica e pelas narrações de mitos e lendas. Embora fosse 
inicialmente uma autora infantil, a qualidade e a profundidade de sua escrita atraem também aos 
adultos. Em uma entrevista em 1986, ela disse: "Eu diria que meus livros são para crianças de todas 
as idades, de nove a noventa." Durante sua carreira, escreveu romance especificamente para 
adultos. Por sua contribuição como escritora infantil, Sutcliff foi vice-campeã da Medalha Hans 
Christian Andersen em 1974. 
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 Mesmo que a conversa sobre o livro se inicie elencando pontos óbvios, os 

participantes logo começam a acumular um “corpo de conhecimento” (tradução 

nossa) que revela a questão principal do texto e sua significação para eles. Mesmo 

ideias mais abstratas e complexas podem ser abordadas, iniciando-se da mesma 

maneira, e as crianças são totalmente capazes de lidar com elas. 

 Durante a conversa sobre o lido, deve haver um equilíbrio entre os direitos 

do leitor e sua fala individual e a interpretação coletiva do grupo. 

Chambers sublinha que a interpretação conseguida em grupo é sempre mais 

complexa do que a individual. 

 

5.5 TUDO MERECE SER DECLARADO  

 

O autor deixa claro que, no processo de conversar sobre o livro, nada deve 

ser ignorado, ou seja, “Tudo merece ser declarado” (CHAMBERS, p. 45, 1993). Tal 

premissa deve ser levada em conta pois, em muitas situações, as crianças veem 

suas respostas como parecendo ser erradas, bobas, irrelevantes, infantis. Assim, 

elas aprendem a guardar os seus pensamentos para si mesmas. 

Desconsiderar aquilo que as crianças dizem – ou contam - as leva a se 

desgostarem da leitura na escola. O autor fala que, em algumas situações, a 

conversa corre o risco de se transformar numa espécie de jogo. “Adivinhe o que se 

passa na cabeça do professor” (CHAMBERS, p. 45, 1993). Ou seja, a criança não 

expõe o que interpretou ou apreciou, mas apenas aquilo que sabe o que o professor 

gostaria de ouvir. O ponto principal da abordagem do livro Tell me, segundo 

Chambers, é que existe o real interesse de ouvir sobre a experiência do leitor: “gosto 

ou desgosto, pensamentos, sentimentos, recordações e o que quer que o leitor 

queira relatar” (CHAMBERS, 1993, p. 45).  

Chambers recorre à teoria de Wolfgarg Iser, em sua obra The Implied Reader, 

para explicar a importância de valorizar a experiência pessoal do leitor e suas 

declarações sobre ela: 

Enquanto lemos, oscilamos a um nível maior ou menor entre a construção e 
a quebra de ilusões. Num processo de tentativa e erro, organizamos e 
reorganizamos as várias informações oferecidas por nós pelo texto. Esses 
são os pontos nos quais baseamos nossa “interpretação” (aspas do autor) 
tentando adequá-la à maneira que o autor gostaria. Para tanto, o leitor deve 
criar sua própria experiência. E sua criação deve incluir relações 
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comparáveis àquelas que o criador original foi submetido. Elas não são as 
mesmas de maneira alguma. Mas no leitor, como no artista, deve haver 
uma organização dos elementos quanto à forma, mesmo que não 
detalhadamente da mesma maneira que o autor agiu. Sem um ato de 
recriação do objeto, não se concebe como um trabalho de arte (ISER apud 
CHAMBERS, 1993, p. 46). 

Chambers explica que no processo de tentativa e erro, as crianças voltam à 

história, criam expectativas, questionam e imaginam, aceitam e rejeitam. Elas 

trocam, entre si, padrões literários, e trazem seu mundo para o mundo do texto 

através de contextos sociais familiares. O autor conclui, dizendo: 

Falar sobre o livro deveria seguir um processo dinâmico de recriação. Os 
professores devem ter um repertório de perguntas que auxiliem os leitores a 
oscilar sobre o que leram. E os leitores devem estar seguros e [ser] 
valorizados quanto ao que vão expressar. Eles devem saber que tudo “vale 
a pena ser declarado” (CHAMBERS, 1993, p. 47). 

O autor sugere que, para que a abordagem de Tell me funcione, é necessário 

que se evite o pronome interrogativo “porque”. Ao invés de incentivar a criança na 

sua fala sobre o lido, esse pronome acaba funcionando com um supressor da sua 

vontade de se expressar. Chambers indica que, para que realmente haja a vontade 

de “fofocar” sobre a obra, deve-se dar um ponto de partida aos estudantes, por 

exemplo, pedindo que contem do que gostaram e do que não gostaram sobre o que 

foi lido. 

Porém, o que poderia substituir uma pergunta tão abrangente com o pronome 

“porque”? A resposta para tal questionamento trouxe também uma mudança de 

perspectiva à abordagem de Tell me. O próprio título da obra de Chambers contém a 

resposta. A expressão Tell me ou “Conte para mim” (tradução nossa). Ela indica que 

o professor realmente se interessa em saber, não é tão incisiva, e mostra uma 

vontade sincera de iniciar um diálogo.  

São apontadas ainda outras perguntas que agiriam tão negativamente quanto 

a abrangente “Por quê?”: “o que você acha que isso quer dizer?”; “sobre o que você 

acha que falava?”; “o que você acha que o autor queria dizer?” 

Segundo Chambers, não se chega ao significado do entendimento de 

maneira repentina. A busca pela significação acontece por aproximações: “É 

descoberta, negociada, construída” (CHAMBERS, p. 50, 1993). Ele complementa 

que ela, a significação, é alcançada através de perguntas mais específicas e 

práticas: 
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“Nós não abordamos o problema diretamente, mas separamos as pequenas 

partes com as quais podemos lidar. Então, falamos sobre elas. Posteriormente, 

compartilhando essas pequenas partes, nós construímos um entendimento que nos 

diz algo significativo sobre o texto com um todo” (CHAMBERS, 1993, p. 50). 

Para que isso aconteça, é mister que o professor faça as perguntas que 

auxiliem na descoberta e no compartilhamento daquilo que cada leitor apreciou. O 

autor destaca o papel do adulto facilitador, que, vez ou outra, deverá reunir o que o 

grupo está dizendo, abrindo espaço para reconsiderações e mudanças de foco, caso 

seja de interesse do grupo. 

 

5.6 CONSTRUINDO A SIGNIFICAÇÃO SOBRE O LIDO 

 

5.6.1 Dizendo o óbvio 

 

Segundo a abordagem de Tell me, é importante que se comece dizendo o 

que parece óbvio. O óbvio para alguns pode não o ser para os outros, e assim se 

constrói o entendimento. Nas práticas de Brainstorming, utilizadas em diversas 

áreas, inicia-se por se dizer o óbvio e assim se elabora ideias mais complexas. 

 

5.6.2 Controle do professor 

 

O autor alerta que, em algumas situações, crianças envolvidas na roda de 

leitura mostram-se confusas, amedrontadas, ansiosas, por não ouvirem as opiniões 

do professor em relação à história. Aquilo que deve ser levado em consideração é o 

fato de que cada leitor saberá, melhor do que ninguém, o que entendeu do que foi 

lido. Assim, a interferência do professor não seria benéfica, pois prejudicaria a 

criação das crianças a respeito de suas próprias significações sobre a obra. 

Logicamente, em um determinado momento, o professor dará a sua visão 

sobre o lido. Contudo, até que os estudantes estejam confiantes em si mesmos 

enquanto leitores e sintam que tudo merece ser declarado, o professor deverá 

“segurar” a sua interpretação sobre a obra para si. O papel do professor, conforme já 

mencionado, deve ser o de um mediador, facilitador. Ele frequentemente trará os 
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leitores de volta ao texto e aos aspectos que os interessam, individualmente ou 

como um grupo.  

Para que o professor consiga lidar com a abordagem de Tell me, é mister que 

seja confiante e conheça a obra muito bem antes de falar com seus estudantes 

sobre ela: “Quanto mais você conhecer o livro, mais você conseguirá se concentrar 

no que as crianças estão dizendo e melhor será a sua seleção de perguntas gerais e 

específicas” (CHAMBERS, 1993, p. 53). 

Outra preocupação recorrente dos professores é o fato de possivelmente não 

saberem todas as respostas para as perguntas que forem feitas às crianças. Aidan 

esclarece que este tipo de pensamento deve ser superado, reconhecendo-se que o 

professor pode, sim, fazer perguntas para as quais não sabe a resposta, e pode 

inclusive, dignamente, informar ao grupo que não sabe, mas que quer dos demais 

leitores a devida ajuda para encontrar as respostas. 

Chambers conclui seu pensamento sobre o papel do professor na roda de 

conversas dizendo que se deve deixar uma sensação de “quero mais”, deixar 

algumas questões não respondidas, mais a conversar sobre a obra. Segundo ele, 

alguns livros não trarão discussões, brigas: talvez nem todos os livros sejam uma 

boa escolha, ou nem todos tragam muito para ser discutido. Quando o professor 

percebe as más escolhas que fez, acaba ficando ainda mais confiante, o que é 

necessário a esse tipo de atividade. 

 

5.6.3 “Como você sabe disso?” 

 

Esse questionamento é bastante útil, segundo Chambers. Ele pode partir do 

professor, pedindo ao aluno que demonstre, com pistas textuais, como chegou a 

determinados pontos de vista sobre aquilo que leu. Até mesmo os estudantes 

podem questionar-se, entre si, da mesma forma. Percebe-se que, ao se utilizar de 

pistas textuais que os auxiliem a descobrir o tipo de história que estão lendo, os 

estudantes conseguem um melhor entendimento daquilo que leram – isto conduz ao 

prazer da leitura. 

Chambers ilustra, através de muitos exemplos, que as pistas foram 

encontradas pelos participantes quando estes dizem o que haviam percebido (o que 
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era óbvio a eles) falando sobre suas dificuldades (desafios) e então compartilhando 

as explicações de suas dificuldades através do uso de pistas textuais.  

 

5.6.4 A seleção do texto 

 

A seleção do texto é uma etapa básica da roda de leitura. Chambers destaca 

que cada obra causará determinado efeito nos leitores. Por isso, alguns governos 

recomendam a leitura de certas obras a seus estudantes, apostando nos seus 

efeitos doutrinadores. Também por isso os pais se preocupam com o risco de ter 

filhos lendo textos inapropriados. Todas as obras acarretam um efeito, não importa 

quem quer que a tenha selecionado. 

O autor ilustra que as escolhas das obras são geralmente feitas de 3 

maneiras: por escolha do professor, sem consulta às crianças; por escolha das 

crianças, desde que aprovada pelo professor, ou ainda, por escolha de autoridades 

superiores: diretores, coordenadores, chefes de departamento, pelo sistema 

curricular de um estado ou país ou pelos conselhos de educação. 

Abordar-se-á, aqui, principalmente, a escolha por parte do professor. Deve-

se, contudo, manter alguns pontos em mente: 

a) Tempo: A abordagem de Tell me, com sua conversa sobre o livro, 

consome tempo. Frequentemente, uma sessão com crianças de 9 anos dura de 40 

minutos a 1 hora. Mais tempo ainda, às vezes. Quando dura menos, é geralmente 

por que o livro não rendeu muito: foi simples demais ou até complicado demais para 

o grupo; as crianças podem, ainda, não ter se dedicado ao livro o suficiente. Devido 

ao tempo que a abordagem necessita, ela deve, segundo o autor, ter um alto valor 

educacional: “As sessões de Tell me não devem acontecer diariamente. A maioria 

das turmas terá sorte se conseguir realizá-las a cada 2 semanas” (CHAMBERS, 

1993, p. 62). Assim, é mister que haja fortes razões para que o professor faça uma 

escolha acertada do livro; 

b) Contexto: O livro escolhido deverá permear o contexto da sala de aula 

de Tell me, sendo motivo de conversas informais entre professor e estudantes e 

entre os estudantes exclusivamente; 

c) Levar em conta os interesses dos estudantes: É importante que os 

estudantes saibam que suas preferências são levadas em conta. O professor deve 
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mostrar-se aberto para que as vontades das crianças sejam parte da seleção de Tell 

me. Como o professor dará tal abertura é uma questão particular, de acordo com 

suas experiências e grupo. Porém, há alguns princípios norteadores para essa 

escolha: (CHAMBERS, 1993, p. 63).; 

 Deverá ser o mais aberto e honesto possível. Caso haja discussão no 

momento da escolha, deverá ser aproveitado o momento para que as crianças 

exponham suas razões para aceitar ou rejeitar determinada obra; 

 O professor deverá ter a palavra final. Após ouvir os argumentos, ele 

deverá tomar uma decisão e explicá-la aos estudantes; 

 Os erros também podem ser momentos de aprendizado. Uma seleção 

ruim (mesmo que com a ciência do professor) geralmente resulta em: 

a) Uma descoberta, a partir da conversa dos alunos, de que o livro era 

menos rentável do que ele imaginava; 

b) Os estudantes descobrem que seu entusiasmo por uma obra pode não 

ser compartilhado pelos outros ou mesmo que a obra não era aquilo que 

imaginavam. Assim, a conversa sobre o livro não renderá muito e irá rapidamente se 

encerrando. 

 É mister entender que, caso necessário, o professor deverá abandonar a 

sessão. Deverá explicar também o porquê de sua decisão. Chambers ilustra que já 

recorreu ao encerramento de conversas sobre o livro por achar que os participantes 

não estivessem empolgados o suficiente ou que a participação oral não foi 

motivadora. Por vezes, a reação dos estudantes era protestar, pedindo para que a 

sessão prosseguisse, e que o grupo apenas precisava de mais tempo para 

raciocinar e participar da conversa. 

O autor destaca que, ao ser escolhida a obra, deve-se levar em conta a 

maturidade do leitor para a leitura da mesma. Ele exemplifica que, para que o 

estudante compreenda uma poesia mais densa, ele deverá ter sido exposto, 

previamente, a outros tipos de poemas que o preparem para tal. O mesmo deverá 

ocorrer com narrativas diferenciadas ou qualquer que seja o gênero da obra. É 

importante que o estudante seja exposto às mais diferenciadas obras e tipologias, o 

que o preparará para um melhor entendimento do lido: 

Ser capaz de ler o que está nas entrelinhas também inclui o reconhecimento 
de diferentes possibilidades de interpretação do significado. As crianças 
precisam ver diferentes visões da mesma história na ficção, e, 
posteriormente, perceber que diferentes jornais podem apresentar versões 
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conflituosas da “verdade” (aspas do autor), bem como diferentes 
historiadores e cientistas (CHAMBERS, 1993, p. 69). 

O autor conclui, no que se refere à escolha dos livros, que ela deve ser 

racional. Não deve ser impulsiva, e deve ser revisada e atualizada regularmente. O 

conhecimento do professor também deverá estar em constante expansão, quer 

através de conversas com outros adultos sobre a leitura e as estratégias que 

utilizam ou quer através da mídia, atualizando-se sobre as novidades do mercado 

editorial (CHAMBERS, 1993, p. 70). 

 

5.6.5 A leitura do texto 

 

Chambers esclarece que a qualidade da leitura depende de vários motivos: 

 Foco na leitura; 

 Partes da leitura que entediaram; 

 Partes da leitura que desconsideramos; 

 Partes da leitura que nos empolgaram; 

 Partes da leitura que nos deixaram pensativos; 

 Partes da leitura que nos fizeram recordar do passado; 

 Partes da leitura que trouxeram novas descobertas, entre outras. 

Muito depende, também, de quando e onde a leitura será feita: 

 Leitura feita em sala de aula: devido aos poucos recursos disponíveis 

para a compra de livros, o principal fator de problema da leitura em sala é que todos 

tenham a obra disponível. Aí se destaca a importância da boa seleção. Alguns livros 

adequam-se melhor à leitura silenciosa, outros podem ser lidos em voz alta, com 

apenas uma cópia para cada dupla ou trio. Há ainda poemas ou histórias que podem 

ser fotocopiados (CHAMBERS, 1993, p. 71); 

 Para a leitura em voz alta, Chambers recomenda livros de figuras, 

poemas, contos e histórias de apenas um capítulo. Para as crianças mais jovens, 

essa estratégia pode ser mesmo necessária já que elas se interessam tanto por 

palavras quanto por figuras. É importante, segundo ele, que a leitura seja mais ágil 

quanto mais jovens os leitores: mais ação narrativa e menos detalhes descritivos. 

Uma vantagem da leitura em voz alta é que todos leem ao mesmo tempo. Destaca-

se ainda que não é necessária tanta determinação por parte do leitor. Contudo, 
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deve-se ter em mente que ouvir uma história contada em voz alta é diferente de lê-la 

sozinho e silenciosamente. Os resultados que se consegue com diferentes tipos de 

leitura são bastante diversos. O professor perceberá isso com a prática de leitura; 

 Leitura independente (individual/silenciosa). Embora os momentos de 

leitura, em várias escolas, sejam para que os alunos leiam o que quiserem, pode-se 

pedir (ou mesmo exigir, segundo Chambers) que a sala toda leia um mesmo livro. 

Ele destaca que os momentos de leitura independente devem ser usados com 

moderação; 

 Leitura em casa. Muitas vezes é encarada como “tarefa”, e que pode 

tornar o prazer da leitura diminuído, quiçá inexistente. Retorna-se, então, à 

importância da seleção da obra - sentindo-se entusiasmado pela mesma (seja 

porque sua sugestão referente à obra foi acatada, seja pelo fato de o professor 

conseguir cativar a criança para a leitura), o estudante não se sentirá desmotivado 

ou frustrado; 

 Releitura. É importante (a maioria das crianças aprecia) fazer releituras de 

obras. Ao reler uma obra, pode-se aprofundar a interpretação. Porém, novamente, 

retorna-se à importância da seleção das obras: sua leitura e releitura devem valer a 

pena. Chambers, entretanto, esclarece que o professor não deve exigir que seus 

alunos leiam e releiam sempre as obras. Pode encorajar, cativar para que o façam 

por sua própria vontade. O professor, segundo ele, pode propor perguntas que 

façam o grupo reler determinados trechos que a ele pareçam relevantes. 

Utilizando-se a abordagem de Tell me, as crianças podem sentir-se tentadas 

a fazer releituras devido a algo que um colega falou durante a conversa sobre o 

livro. Essa releitura pode acontecer antes da roda de conversa ou mesmo durante 

ela. 

Deve, segundo Chambers, haver um intervalo de tempo entre a leitura do livro 

e a conversa sobre ele. O autor recomenda que seja aproximadamente dois dias. 

Caso seja de duas semanas, por exemplo, detalhes importantes poderão ser 

esquecidos. 

As sessões de conversa sobre o livro, na abordagem de Tell me, iniciam-se 

com a seleção dos pontos mais relevantes a serem discutidos. A abordagem 

tradicional de conversas sobre obras é, geralmente, conduzida através de temas 

selecionados pelo professor dentro da obra. Por exemplo, seriam feitas perguntas do 
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tipo: “Qual o papel de tal personagem? Qual sua relação com o protagonista?” Ou 

ainda seriam trazidos à tona os temas transversais já que são de extrema 

importância aos educandos.  

Chambers destaca que a abordagem tradicional não deva ser abandonada. 

Porém, há que se entender que o real interesse, nessa nova abordagem, é o que foi 

mais significativo ou relevante aos leitores (grifo nosso):  

Para este tipo de conversa cooperativa que buscamos, o crítico Wayne C. 
Booth criou o termo “CODUCTION” do latim CO (junto) e DUCERE (levar, 
guiar, dirigir). Em outras palavras, numa conversa “CODIRIGIDA”, todos 
nós, enquanto comunidade leitora, cooperamos para extrair uns dos outros 
o que achamos que sabemos sobre um texto e sobre nossa interpretação 
do mesmo. É esse tipo de conversa que a abordagem de Tell me quer 
alcançar (CHAMBERS, 1993, p. 75). 

Assim, os tópicos ou temas para a conversa na abordagem de Tell me 

deverão preferencialmente partir do grupo de leitores ao invés de partirem do adulto 

mediador. 

 

5.6.6 Iniciando a conversa de Tell Me 

 

Conforme a abordagem, a roda de conversa proposto por Chambers deve se 

iniciar da maneira descrita a seguir.  

São quatro as perguntas básicas (CHAMBERS, 1993, p. 76): 

Houve algo de que você gostou neste livro? 

Houve algo de que você não gostou neste livro? 

Houve algo que confundiu você? 

Houve algum padrão22 que você tenha percebido? 

                                            
22

 Chambers explica que o ser humano está sempre à procura associações, padrões de relações 
entre uma coisa e outra para produzir um sentido, poder entender. E se nós não podemos encontrar 
um padrão, temos a tendência de construir conexões soltas com base no material inacabado que está 
diante de nós. Fazemos isso com todo a nossa vida, e fazemos quando lemos. Nós só podemos "ler" 
quando reconhecemos nos sinais da página padrões, chamadas de palavras e frases. Mas aprender 
a ler histórias não significa apenas a reconhecer esses padrões verbais e nominais; também envolve 
aprender a reconhecer padrões narrativos formais da própria história. Entendamos desta maneira: a 
construção é feita de tijolo, pedra, madeira e aço, materiais que podem identificar a olho nu. Mas 
esses materiais são usados para criar padrões de diferentes tipos de figuras de quartos e escadas, 
tetos, janelas e portas, que por sua vez criam diferentes tipos de edifícios, de casas, de fábricas. A 
partir de nossa experiência, aprendemos a identificar como cada um é usado. Com os textos 
acontece o mesmo. Eles são construídos com diferentes elementos da linguagem, utilizadas de 
várias maneiras, para criar diferentes tipos de texto. Aprendemos a procurar detalhes que nos dizem 
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Neste estágio, as respostas devem ser curtas, se possível apenas uma 

palavra. Não permitir ou insistir em longas explicações é essencial aqui. Cada 

pergunta é feita de uma vez, e, a princípio, cada leitor expõe o que lhe parece óbvio. 

Quando encerrada uma pergunta, segue-se outra na sequência. Pode-se voltar às 

perguntas anteriores e agregar informações, caso o grupo queira.  

Chambers recomenda que sejam feitas listas com as manifestações dos 

leitores. Caso o professor não compreenda alguma colocação, deverá perguntar: “O 

que você quis dizer com ...” ou mesmo confirmar suas suspeitas, dizendo: “Você 

quis dizer que ...”. As listas deverão ser feitas no quadro, exibidas em um projetor ou 

através de cartaz grande. É importante que os leitores as vejam.  

Uma vez elaboradas as listas, pede-se aos leitores que identifiquem se 

existem frases ou palavras repetidas. Elas devem ser ligadas através do desenho de 

linhas. Buscar-se-á, também, termos e frases que se conectem ou se relacionem. 

Eles também deverão ser ligados. Depois de feitas as combinações, vemos a frase 

ou palavra que apresenta mais linhas levando a ela. Este será o primeiro tópico para 

as conversas. 

Chambers esclarece que qualquer das palavras ou frases presentes na lista 

poderia ser um ponto de partida, pois tudo foi gerado pela leitura (CHAMBERS, 

1993, p. 77). Porém, conforme a sugestão de Chambers, garante-se que não se 

privilegia qualquer opinião. Dessa forma se cria uma atitude coletiva de cooperação 

genuína. 

Depois de destacar os pontos mais relevantes, o professor pede a cada leitor 

que diga um pouco mais sobre a sua contribuição para a lista. O autor sugere iniciar 

pelo que gostaram, depois indo para a lista do que não gostaram, para aquilo que os 

confundiu e finalmente para os padrões que encontraram  “[...] porque a descoberta 

                                                                                                                                        
com que tipo de história lidaremos. As crianças, às vezes, têm dificuldade em entender o que 
queremos dizer com "padrões". Tente chamar a atenção para os padrões da história em contos 
populares (três crianças, três sopros para derrubar a casa em “Os três Porquinhos”); padrões de ritmo 
e rima, padrões visuais na ilustração e decoração que nos ajudam a dar sentido a uma imagem. Eles 
logo vão entender e encontrar, cada vez mais, tipos de padrões. Nem todos virão do próprio texto. 
Existem padrões extratextuais que podem ajudar o leitor. Dois deles são importantes na conversa 
literária e construção de sentido. Os críticos chamam o primeiro de world to text (do mundo para o 
texto). Quando comparamos eventos, personagens, a linguagem de uma história com 
acontecimentos, pessoas ou fatos do mundo real do leitor, ele descobre significação de um no outro, 
ou ambos. Da mesma forma, os leitores às vezes comparam um texto com outro, pensando sobre 
suas semelhanças e diferenças. Essas duas comparações são com base na memória: a memória das 
nossas próprias vidas, a memória de outros textos que lemos. Muitas vezes, num bate-papo sobre 
um livro, toda a conversa vai concentrar-se em memórias que o livro trouxe à mente dos leitores. 
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de padrões e a justificativa para eles é o que leva à interpretação e ao entendimento 

do texto ou a aspectos particulares dele” (CHAMBERS, 1993, p.80/81). 

Chambers explica que através da discussão dos padrões encontrados e 

conexões entre diferentes aspectos do texto é possível mapear o processo 

interpretativo em si. “[...] tal procedimento é em si, um ato de ensino. Estamos 

ensinando as crianças a construir significados, e, ao mesmo tempo, mostrando a 

elas como é feito” (CHAMBERS, 1993, p. 81). 

Assim, a conversa evoluirá, ficará mais elaborada; em outros momentos, ela 

pode esmorecer (momentos em que ninguém terá o que dizer). É importante que, 

nos momentos em que a conversa pareça não evoluir, o professor seja paciente e, 

talvez, pule para o próximo tópico. O autor diz que o professor deverá, durante toda 

a sessão, executar estas quatro atividades: 

1- Sempre fazer com que os leitores retornem ao texto; 

2- Fazer perguntas gerais (fora da narrativa do livro) que ajudem o 

desenvolvimento da conversa; 

3- Fazer perguntas específicas sobre o livro. Chambers as chama de 

‘perguntas especiais’: elas levarão os leitores a interpretações às quais eles não 

conseguiram elaborar sozinhos; e 

4- De vez em quando, o professor pode revisar o que já foi dito sobre o livro 

a fim de que todos tenham as informações em mente. 

 

5.6.7 Os tipos de perguntas da abordagem de Tell Me: básicas, gerais e 

especiais 

 

Uma vez que a abordagem de Tell me é baseada em conversa sobre o livro, é 

essencial que as perguntas sejam feitas da maneira correta. Chambers explica a 

estrutura dessas perguntas: 

A) Perguntas Básicas - são as perguntas sobre o que gostaram ou não 

gostaram, sobre o que causou confusão e sobre os padrões encontrados.  

B)  Perguntas Gerais - sua função é esclarecer questões sobre a linguagem 

ou mesmo sobre o contexto. Auxiliam na compreensão, pois trazem ideias, 

informações e opiniões. Seguem algumas sugestões que podem ser utilizadas: 
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- Você já leu alguma outra história assim? 

- Qual foi sua primeira impressão do livro, mesmo antes de lê-lo? 

- O livro era o que você imaginava ou esperava? 

- O que você contará aos seus amigos sobre o livro? 

- Ouvindo tudo o que falamos sobre o livro, houve algum comentário que lhe 

surpreendeu? 

- Quantas histórias há dentro desta história ou deste livro? 

C) Perguntas Especiais - elas são mais especificas sobre cada obra, e 

auxiliam no prosseguimento da conversa, bem como na descoberta de fatos que os 

leitores não haviam percebido até o momento. Seguem alguns exemplos sugeridos 

por Chambers (1993, p. 85): 

1- Quanto tempo levou para a história se desenrolar?  

É uma interessante questão, pois o tempo pode revelar muito sobre os 

significados mais profundos do texto. 

2- De quem é esta história? 

Esta pergunta ajuda a revelar os diferentes tipos de relacionamento que 

residem na narrativa. 

3- Qual personagem lhe interessou mais? 

Através desse questionamento, percebe-se as múltiplas interpretações que o 

livro pode adquirir a partir de diferentes pontos de vista. 

4- Onde a história aconteceu? 

Algumas obras devem grande parte de sua importância ao cenário onde os 

acontecimentos ocorreram. Contudo, algumas tramas independem do local onde os 

fatos acontecem. 

Chambers conclui, referente aos tipos de perguntas, que as básicas e as 

gerais podem ser aplicadas a todo o tipo de texto. Cabe ao professor acompanhar, 

atentamente, o desenrolar da conversa, sabendo, assim, quando as utilizar. Já as 

perguntas especiais podem não se aplicar a alguns textos. O papel do professor, 

aqui, é ter se preparado antecipadamente, pensando em quais perguntas especiais 

seriam relevantes para o entendimento do texto. 
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Ao apresentar uma lista com os exemplos de perguntas da abordagem de Tell 

me, o autor destaca que elas não devem ser seguidas cegamente; elas podem e 

devem, isto sim, ser adaptadas à realidade do grupo. As perguntas se destinam ao 

professor e devem ser utilizadas apenas oralmente, não se deve entregar listas de 

perguntas para os alunos responderem por escrito. 

Nos modelos seguintes, a palavra livro será utilizada, mas entende-se que 

poderia ser um texto, poema, conto, entre outros. 

Os exemplos de perguntas da abordagem Tell me: 

Perguntas Básicas: 

1- Houve algo que você gostou no livro? 

2- Houve algo que você não gostou? 

3- Houve algo que lhe confundiu? 

4- Houve padrões – alguma conexão – que você percebeu? 

Perguntas Gerais: 

1- Na primeira vez que você viu o livro, mesmo antes de lê-lo, que tipo de 

livro achou que seria? 

2- Você já leu algum outro livro como este? 

3- Você já tinha lido este livro? Se sim, foi diferente desta vez? 

4- Enquanto você fazia a leitura ou agora quando você a retorna, percebeu 

alguma palavra, frase ou outras coisas, relacionadas a linguagem que você gostou? 

Ou que você não gostou? 

5- Se o autor quisesse saber o que poderia ser melhorado no livro, o que 

você sugeriria? 

6- Alguma coisa que aconteceu no livro já aconteceu com você? 

7- Quando você estava lendo, você “viu” a história acontecendo na sua 

imaginação? 

8- Quantas histórias diferentes há dentro desta história? 

9- Você leu este livro lenta ou rapidamente? Leu tudo de uma vez ou por 

partes? 

10- O que você dirá a seus amigos sobre este livro? 

11- Ouvimos o que todos aqui perceberam sobre o livro. Algo que alguém 

disse aqui surpreendeu você? 
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12- Quando você pensa sobre o livro agora, depois de tudo o que foi dito, o 

que lhe parece mais importante? 

13- Alguém aqui sabe algo sobre o escritor, ou sobre como a história veio a 

ser lida? Ou onde? Ou quando? Você gostaria de descobrir isso? 

Perguntas especiais: 

1- Quanto tempo levou para a história acontecer? 

2- Há partes da história que você imaginava que teriam demorado para 

acontecer, mas foram contadas rapidamente? 

3- Onde a história aconteceu? 

4- Que personagem lhe interessou mais? 

5- Houve alguém não citado no livro, porém sem o qual a história não 

poderia ter acontecido? 

6- Quem conta/narra a história? Como você sabe disso? 

7- A história é contada em 1ª pessoa (caso seja, quem é essa pessoa?) ou 

em 3ª pessoa? Por alguém que conhecemos na história ou por alguém fora da 

história? 

8- Pense em você enquanto espectador. Pelos olhos de quem você viu a 

história? Você viu a história do ponto de vista de um personagem? 

9- Nós conseguíamos saber no que os personagens estavam pensando? Ou 

o que eles estavam sentindo? 

É uma lista bastante longa. No Anexo II, apresentamos variações e 

sequências possíveis para esses questionamentos. O autor enfatiza que não é 

necessário fazer todas as perguntas nem seguir essa sequência. Ele destaca ainda 

que esses exemplos, com o tempo, passam a serem internalizados. Presta-se mais 

atenção àquilo que as crianças efetivamente dizem e menos às perguntas que se vai 

fazer. 

Posteriormente, o autor sugere jogos que poderão ser realizados com base 

nestas perguntas e na leitura da obra literária. Os jogos estão descritos no Anexo III 

deste trabalho.  
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Figura 2 - Esquema dos Conceitos Básicos de Chambers 

 

Fonte: Chambers, 1993 (Adpatado pela Autora, 2017). 
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CAPÍTULO 6 

 

6 CONTORNOS DE UMA DIDÁTICA DA LEITURA DE LITERATURA    NO 

ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Para que buscar essa didática? A educação brasileira, apesar dos avanços 

recentes, ainda é representada por um Ensino Fundamental que mal alfabetiza, um 

Ensino Médio que não prepara para o mercado de trabalho nem para a entrada no 

Ensino Superior, já que a maior parte da população de nosso país não tem acesso a 

ela. Em um artigo publicado em 2010, o jornalista Alexandre Garcia desabafa sobre 

a atual situação de nossa educação e suas perspectivas futuras: 

Acabaram de anunciar os agraciados com o Prêmio Nobel deste ano, 
inclusive um latino-americano, o escritor Mário Vargas Llosa, do Peru. O 
Brasil nunca ganhou um Nobel. Entre os latino-americanos, além de Peru, 
Colômbia e Costa Rica já ganharam uma vez. Guatemala e Chile ganharam 
duas vezes. México recebeu o Nobel três vezes. E a Argentina já tem cinco 
prêmios Nobel. Dois de Medicina, um de Química, dois da Paz e um de 
Literatura. O motivo é fácil de perceber. Nosso vizinho do sul já teve um 
presidente inteiramente dedicado à Educação: Domingo Faustino 
Sarmiento. Não se limitou a construir escolas. Mandou os professores para 
os Estados Unidos, para abrirem os horizontes. Fez parecido no Chile, onde 
esteve exilado antes de ser eleito presidente da Argentina. E o que ele 
plantou rende frutos há quase 150 anos. Aqui, a Educação se pauta pela 
mediocridade. O ensino fundamental mal alfabetiza e não ensina a 
raciocinar, a pensar. O ensino superior é tão fraquinho que a licenciatura, o 
bacharelado, não bastam. Foi preciso criar pós-graduações. Que são fracas 
a ponto de estarem a exigir pós-doutorados. Só que Educação medíocre 
não engana o futuro. Não conseguimos enganar o Prêmio Nobel. Sem 
cérebros e mãos preparados estaremos sempre a reboque dos países que 
investem na inteligência (GARCIA, 2010, p.01). 

Assim, é mister que procuremos novos caminhos para a educação 

escolarizada. É essencial que se tenha um Ensino Fundamental que garanta o 

letramento23 completo logo no primeiro ciclo de modo que o ciclo final possa garantir 

aos estudantes o conhecimento necessário para a continuação dos seus estudos 

com qualidade de aproveitamento. Durante o Ensino Médio, também devem ser 

trabalhadas as competências (conhecimentos, atitudes e habilidades) com a 

finalidade de se formar cidadãos que dominem temas necessários para seu 

desenvolvimento, como seu idioma e literatura, por exemplo. Um Ensino Superior 

que preserve raízes humanistas, ao mesmo tempo que agrega as novidades 

                                            
23

 Para Kleiman (1995), o conceito de letramento começou a ser usado nos meios acadêmicos numa 
tentativa de separar os estudos sobre os “impactos sociais da escrita” dos estudos sobre a 
alfabetização, cujas conotações escolares destacam as competências individuais nos usos e nas 
práticas da escrita. 
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tecnológicas, poderá garantir uma formação mais completa para os futuros 

profissionais. A melhoria contínua da nossa educação tem como alicerce a melhoria 

dos processos de leitura.  

Sem dúvida, os ganhos obtidos pela educação brasileira nas últimas 
décadas têm importante papel nessa expansão. Apesar dos recorrentes 
problemas de qualidade, resultados como a inclusão de crianças e jovens 
na escola, a ampliação dos anos de escolaridade da população e a redução 
na taxa de analfabetismo têm forte correlação com a ampliação do universo 
de leitores no país. Ainda que condição necessária, essa melhoria nos 
indicadores educacionais não é, no entanto, suficiente para a difusão da 
leitura no Brasil. Para além da educação formal, políticas e ações 
específicas, intencionais, desenvolvidas e implementadas pelos setores 
público, privado e não governamental, são e continuarão sendo 
necessárias, tanto para a disseminação do hábito de leitura quanto para a 
inserção dos demais 44% da população brasileira no universo de leitores 
(RIOS; TORELLI; PEREIRA, 2016, p. 10). 

Candido (2011) afirma que a fruição da arte e da literatura devem ser um 

direito assegurado a todos. Para ele, ninguém pode passar vinte e quatro horas sem 

mergulhar no universo da ficção e da poesia; essa é uma necessidade que precisa 

ser satisfeita – esta é uma razão ainda mais forte para investirmos na busca de 

soluções para a questão da leitura no Brasil. De acordo com Candido (2011), é que 

talvez não haja equilíbrio social sem a literatura. Em verdade, a leitura de literatura 

se transforma em fator indispensável de humanização, pois atua na subjetividade 

das pessoas, complexificando-a.  

Justifica-se a necessidade de uma busca de alternativas para o trabalho com 

a leitura de literatura nas salas de aulas, fortalecendo-se, dessa maneira, o sujeito, o 

cidadão, a educação e a sociedade como um todo. 

 

6.1 PARA QUEM SE DESTINA ESSA DIDÁTICA? 

 

A didática aqui pretendida volta-se às crianças que estão criando seus hábitos 

e interesses pela leitura, visto que um de nossos objetivos é que os leitores sintam 

prazer na leitura. Assim, imagina-se que, se mostrarmos às crianças que ler pode 

ser uma atividade prazerosa nos primeiros anos de sua atividade escolar, eles 

possam fazê-lo de forma mais saborosa ao longo de suas vidas. De acordo com 

Bamberger, deve-se ter como objetivo as quatro etapas abaixo quando se pensa na 

formação de leitores: 

Estimulação do pleno uso das capacidades do indivíduo na leitura, de modo 
que influa o quanto puder no seu bem-estar e conduza à auto-realização; 2. 
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Emprego eficiente da leitura como instrumento de aprendizado e indagação; 
e também de relaxamento e fuga; 3. Constante alargamento dos interesses 
de leitura pelos estudantes; 4. Estimulação de uma atitude para com a 
leitura que conduza a um interesse permanente pela leitura de muitos 
gêneros e para inúmeros fins (BAMBERGER, 1997, p. 61). 

As fases de desenvolvimento do leitor, pressupostamente correspondentes às 

fases do desenvolvimento psicológico da criança, foram amplamente difundidas na 

literatura voltada à formação de professores a partir das seguintes categorias: “pré-

textual”, “leitor-iniciante”, “leitor em processo”, “leitor fluente” e “leitor crítico”. É 

importante que se retomem aqui tais conceitos, e, dessa forma, se justifique a 

escolha do público de estudantes dos anos finais do primeiro ciclo do Ensino 

Fundamental I para a aplicação da didática que aqui estamos delineando. 

Na fase pré-leitora, a criança passa pela experiência de diversas sensações, 

principalmente através do tato. Os livros que tragam a ela diferentes texturas, 

gravuras chamativas e que sejam agradáveis ao tato serão, com certeza, alvos do 

seu interesse. Nessa fase, a presença constante do adulto estimulador é necessária 

tanto para facilitar a manipulação dos livros quanto para nomear as imagens das 

obras infantis. É necessário que se tome muito cuidado com a escolha do livro que 

se vai apresentar para o leitor iniciante, período em que ocorre, talvez pela primeira 

vez, o contato da criança com o mundo das letras.  

A fase do “leitor em processo” envolve um leitor que já domina os 

mecanismos rudimentares de leitura.  Mantem-se a necessidade de muito rigor 

com a escolha do livro que se vai apresentar para o leitor de modo que este perceba 

no processo, ali embutidos, o seu interesse e gosto.  

Na fase da pré-adolescência (a partir dos 10 anos), o leitor pode então atingir a 

fluência leitora, começando uma busca autônoma por textos do seu interesse.  

A “leitura crítica”, fase desenvolvida por volta dos 12 anos de idade, 

mostra um leitor que já alcançou o domínio da linguagem escrita e possui agora 

competência para refletir sobre os assuntos lidos. O leitor, agora adolescente, 

prossegue na sua busca por textos de seu interesse.  

Há um sentimento de poder interior, de ver-se como um ser inteligente, 
reflexivo, capaz de resolver todos os seus problemas sozinhos. Aqui há uma 
espécie de retomada do egocentrismo infantil, pois assim como acontece 
com as crianças nesta fase, o pré-adolescente pode apresentar um certo 
desequilíbrio com o meio em que vive (COELHO, 2000, p. 40). 
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Ressalta-se que os estágios psicológicos de formação do leitor são apenas 

norteadores de reflexão, não podendo ser assumidos como categorias rígidas ou 

como fronteiras cristalizadas do desenvolvimento infanto-juvenil. Isto porque, 

segundo Coelho, (2000) eles não dependem apenas da idade do indivíduo, mas 

também do seu amadurecimento psíquico, afetivo e intelectual e seu nível de 

conhecimento e domínio do mecanismo da leitura, que nem sempre é uniforme e 

homogêneo junto a um grupo de crianças ou jovens. 

Realizou-se a escolha do público-alvo dessa didática de acordo com a 

experiência que possuímos, com o contato constante com crianças, e com o objetivo 

de formar leitores. Assim, optou-se pelos últimos anos do primeiro ciclo do Ensino 

Fundamental, visto que as crianças permanecem ativas, falantes, curiosas, e já 

demonstram maior domínio de diferentes tipos de narrativa, podendo, então, ser 

abordados vários gêneros textuais e até mesmo narrativas mais complexas, 

estruturalmente falando.  

A didática que se busca desenvolver é calcada na participação ativa de 

crianças questionando, expressando suas dúvidas, descobertas, opiniões. É, 

portanto, uma situação de interação comunicativa. Será o jogo de vozes que 

construirá a rede de conhecimento acerca da obra literária, e não apenas a voz do 

professor ou do adulto mediador, impondo sua opinião sobre a obra.  

Já em 1929, usando o codinome de Volochinov, Bakhtin destacava a 

importância das muitas vozes que se unem para a formação das ideias. Segundo 

ele, o discurso é polifônico, ou seja, caracterizado pelo jogo de vozes. Então, o 

sujeito, ao falar, entende seu interlocutor não apenas como um receptor – portanto, 

o sujeito que fala não é apenas um emissor –, mas como alguém com quem ele irá 

contrapor o seu discurso. Quando, durante a conversa de Tell me, acontecem as 

três trocas (de entusiasmo, de dificuldades, de conexões) e também os quatro tipos 

de dizeres (o dizer a si mesmo, dizer aos outros, dizer juntos, dizer algo novo), a fala 

da criança acontece na expectativa de que alguém dialogue com ela, concordando, 

discordando, respondendo, completando, entusiasmando-se, entristecendo-se. 

Dessa forma, de acordo com o mesmo Bakhtin (2008, p. 14) , “o eu se completa no 

outro”. Authier-Revuz (1990) reforça a ideia de um discurso polifônico, não-linear. 

Ele afirma que há um discurso heterogêneo, plural, constituído por um e pelo outro 

no discurso, ou seja, o sujeito se expressa e isto possibilita que o mundo exterior 
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intervenha, ou seja, acontece o encontro do eu pessoal do discurso com outros 

discursos, de pessoas diversas, que possuem opiniões diversas, mas que, mesmo 

assim, convivem em sociedade. 

Imagina-se que a escola seja o espaço ideal para tais relações dialógicas, de 

trocas de ideias, do ouvir, do falar, do construir juntos, de aprender a posicionar-se, 

mesmo quando ocorre argumentação conflitante. Mais especificamente, a escola 

não é apenas um local de transmissão do conhecimento, mas de discussão, de 

debate, de conflito. 

Dias (2014) discute que através da escola se pode desenvolver as 

competências cognitivas e morais que são necessárias para a cidadania, além de 

aproximar os alunos dos bens culturais construídos pela humanidade. Por isso, é 

essencial que a escola oportunize reflexões a partir de textos e discursos a fim de 

que se construam sentidos e significações para os jovens em processo de formação.  

Cabe, portanto, à escola viabilizar o acesso do aluno ao universo dos 
textos, dos diferentes discursos que circulam socialmente, ensinar a 

produzi‐los e interpretá‐los. É preciso que a escola assuma o compromisso 
de ampliar o uso da linguagem em   diferentes situações comunicativas, 
possibilitando aos alunos a capacidade de assumir a palavra, tanto na 
modalidade oral como escrita, produzindo, assim, textos coerentes, coesos, 
adequados a seus destinatários, aos objetivos a que se propõem e aos 
assuntos tratados (DIAS, 2014, p. 17). 

Através da análise de Dias (2014), destaca-se outro ponto crucial: a 

relevância de se dar voz ao aluno. Para que a didática que se pretende desenvolver 

funcione, é mister que o aluno se expresse oralmente, e que o professor motive, 

estimule para que assim ele o faça. 

Segundo Bakhtin (1997), para entender o fenômeno da linguagem humana, o 

único objeto real e material de que dispomos é o exercício da fala em sociedade. É 

de extrema relevância que se desenvolva análises sobre a fala, visto que este é o 

ato mais importante a se realizar dentro das rodas de leitura. 

Na abordagem de Tell me, percebe-se que a consciência, enquanto solitária, 

somente em pensamento, é ineficaz. Quando transformada em palavra falada 

(expressa), ela explode em forma de construção de mundo, revelando o mundo ao 

homem, anunciando o homem ao mundo (GUSDORF, 1970). 

A socialização proporcionada pela abordagem de Tell me traz uma 

interessante constatação sobre a fala: fala-se porque existe um outro. A linguagem 
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(aqui entendida com “comunicação”) atesta uma procissão do ser pessoal para fora 

de si próprio. Reitera-se o fato de que o conhecimento é construído coletivamente. 

Desde as danças tribais até as mais recentes tecnologias, a fala tem contribuído 

com processos de partilha, mostrando que, nela, não existe “um contra todos, mas 

um com todos”.  

A fala se manifesta como ato relacional do homem, consolidando e 

multiplicando a comunicação. “Se eu falo, é menos para mim do que para o outro; eu 

falo para me dirigir ao outro, para me fazer compreender. A palavra é um traço de 

união” (GUSDORF, 1970, p. 45). Esse ato relacional, esclarece o autor, é da 

natureza humana. As relações humanas condicionam as relações culturais à fala: 

assim se proporciona um caráter de intimidade variável, consoante a natureza dos 

interesses que o motivam. Depreende-se de tal ideia que, quando se fala sobre 

determinada obra, estando o grupo de igual maneira motivado, isto acaba por gerar 

uma intimidade que unirá o grupo. 

É importante destacar que a comunicação prévia de cada participante de uma 

sessão de Tell me desembocará em uma comunicação nova, que persistirá, mesmo 

que a relação tenha terminado. Ou seja, o novo conhecimento gerado através da 

troca de ideias em grupo prevalecerá sobre a comunicação específica de cada 

falante. 

Percebe-se também que a construção coletiva é que suporta a constituição do 

ser pessoal. O ato de falar e o ato de ouvir estão ligados à tomada de consciência. 

Cada palavra que se ouve ou que se fala traz novas possibilidades de descobertas.  

A comunicação, assim, tem uma força criadora. Ela dá a cada qual a 
revelação de si na reciprocidade do outro. É no mundo da palavra que se 
realiza a edificação da vida pessoal, apresentando-se sempre a comunhão 
das pessoas sob a forma de uma explicitação de valor. A graça da 
comunicação, em que se dá ao receber, em que se recebe ao dar, é a 
descoberta do semelhante. (...). Porque o homem, reduzido a si próprio, é 
muito menos que ele mesmo, enquanto que, na luz do acolhimento, se lhe 
oferece a possibilidade de uma expansão ilimitada (GUSDORF, 1970, p. 
58). 

Uma das bases da abordagem de Chambers, o “Dizer a si mesmo”, encontra 

respaldo em Gusdorf, que afirma: “Nada é completamente verdadeiro para nós 

enquanto não pudermos anunciá-lo ao mundo, tal como a nós próprios”. Ou seja, a 

expressão daquilo que se pensa através da fala, de certa forma torna as ideias mais 
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concretas; depois de expressas, elas passam a existir. A expressão é inerente ao 

ser humano. Ao se expressar, o homem mostra-se “herói de sua própria história”.  

A palavra é a função humana de integração social. Ao se reunir várias 

pessoas num entendimento, supõe-se o domínio de uma referência comum. O uso 

comum da palavra carece de que se estabeleça um pacto social, uma determinada 

lógica, para que exista coerência no que se fala. 

Portanto, foi pensando num grupo de estudantes curiosos, que falam, 

interagem, escutam, que Chambers criou o Tell me. Daí a nossa escolha de uma 

faixa etária dos anos finais do primeiro ciclo do Ensino Fundamental para a 

aplicação da didática da leitura aqui traçada em seus contornos.  

 

6.2 O QUE CONTEMPLA ESSA DIDÁTICA? 

 

Esta didática pretende trabalhar com literatura na sala de aula, como já se 

falou desde o início deste trabalho. A escolha dos livros literários se dá por diversos 

fatores. Segundo Zilberman (2008), a literatura aciona no leitor a fantasia, colocando 

frente a frente o imaginário e a vivência interior, ao mesmo tempo em que suscita 

um posicionamento intelectual, uma vez que o mundo representado no texto produz 

reconhecimento em quem lê. Ela explica que o texto literário introduz um universo 

que leva o leitor a refletir sobre seu cotidiano e a incorporar novas experiências. 

A leitura de literatura traz a possibilidade de uma convivência mais 

harmoniosa em sociedade. Através da literatura, a criança, a priori como ouvinte, 

aprende que tem momentos em que deve apenas ouvir, e outras em que pode – e 

deve - participar. Quando se torna leitora, a criança passa a ter direito à escolha, 

àquilo que lhe agrada e satisfaz. A literatura pode educar conforme solicita a cultura 

de determinada região.   

É interessante ressaltar a ligação entre a literatura, a imaginação e a fantasia, 

já que é impossível a leitura da literatura separada da fantasia. Conforme Zilberman 

(2008), quando uma pessoa lê, a imaginação trabalha junto com o intelecto, fazendo 

com que ocorra a fruição da obra, sentimento de prazer motivado não apenas pelo 

arranjo convincente do mundo fictício proposto pelo escritor, mas também pelo 
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estímulo dado ao imaginário do leitor, que assim navega em outras águas, diversas 

daquelas familiares com que está habituado.  

Zilberman (2008) também afirma que toda a experiência se inicia na fantasia, 

apesar de ser um tema negligenciado, já que é considerada uma forma de 

alheamento do universo experimentado e conhecido. Por vezes, a fantasia é até 

mesmo rejeitada e julgada improdutiva pela sociedade atual, que não a considera 

uma atividade rentável ou útil.  

Alojada no coração dos problemas de um indivíduo, a fantasia não pode 
levar à evasão; nem as imagens que ela libera desligam-se do cotidiano ou 
da existência dos homens com os quais o artista convive. Seu 
relacionamento com o mundo encontra acolhida no imaginário, mas esse 
não é meramente receptivo: trabalha essas sugestões exteriores, associa-
as a recordações do passado, articula-as aos insumos resultantes das 
informações armazenadas pelo sujeito. O mais importante é que a fantasia 
dá forma compreensível àqueles fenômenos, transparecendo por meio de 
ações e figuras, relações entre elas, saídas para os problemas levantados. 
E porque a forma empregada é compreensível, pode ser adotado por outros 
indivíduos, que, assim, têm condições de entender suas próprias 
dificuldades, refletir sobre elas, buscar um caminho para seus dramas 
pessoais ou sociais (ZILBERMAN, 2008, p. 20).  

Retomar-se-á aqui alguns conceitos de Chambers em relação à literatura: 

para ele, a literatura é um constructo linguístico: “Uma espécie de mágica que ocorre 

em nossa cabeça”. Ele destaca a importância que a seleção da obra literária o do 

texto literário têm para a abordagem de Tell me, e os efeitos que cada obra causará 

nos leitores.  

Reforça-se o fato de que a escolha das obras nas escolas brasileiras é 

predominantemente feita pelo professor ou ainda por escolha de autoridades 

governamentais, como apresentadas nos guias curriculares ou orientações para os 

vestibulares. Contudo, para que a abordagem de Tell me funcione, é crucial que a 

escolha da obra leve em conta o gosto, os interesses dos estudantes. É importante 

que os estudantes saibam que seus interesses são levados em conta; dessa forma, 

a escolha o professor deverá ser o mais aberta e honesta possível. Caso haja 

discussão no momento da escolha, deverá ser aproveitado o momento para que as 

crianças exponham suas razões para aceitar ou rejeitar determinadas obras.  Sem 

dúvida que a palavra final é professor, mas este deverá ouvir os argumentos das 

crianças, tomando uma decisão e explicando os seus porquês aos estudantes.  

Chambers diz que a escolha dos livros deve ser racional, não impulsiva, e 

deve ser revisada e atualizada constantemente. O conhecimento do professor 
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também deverá estar em contínua expansão, quer através de conversas com outros 

adultos sobre a leitura e busca das novidades do mercado editorial (CHAMBERS, 

1993, p. 70). 

 

6.3 COMO OCORRE ESTA DIDÁTICA? QUAL O SEU MODUS OPERANDI? 

 

Finalmente, chega-se ao ponto crucial desta pesquisa, que é como se 

desenvolverá a didática que se pretende criar. É importante relembrar os pontos-

chaves da abordagem de Chambers para que se tenha um ponto de partida: adulto 

mediador, seleção da obra, leitura da obra e conversa de Tell me (que inclui as 

perguntas dos adultos e as conversas dos leitores). Cada uma das bases da 

abordagem será revista por partes, e buscar-se-á adaptá-las às condições das 

escolas brasileiras.  

a) Adulto Mediador – Normalmente, o papel do professor/adulto mediador é o 

de motivar a leitura e guiar os processos de interpretação e avaliação do livro ou do 

texto lido. Silva (2002) explica que a ação do professor deve ser orientada com o 

objetivo de superar o improviso que, historicamente, marca o ensino e promoção da 

leitura em nosso país. O professor deve apresentar atividades com livros/textos que 

guiem os leitores à realização de sua maturidade e autonomia em leitura. 

Algumas questões bastante específicas sobre o adulto mediador para esta 

didática: ele deverá mais ouvir do que falar; mais suscitar a dúvida do que 

responder. É essa a questão que deverá ser mais relevante para o mediador, pois a 

figura central da didática em questão é a do leitor e o conhecimento que ele pôde 

produzir a partir da obra fruída.  

Vale ressaltar que, nesta didática, não há respostas prontas para exercícios 

de interpretação como nos manuais didáticos, e não há respostas certas ou erradas. 

Esporadicamente, o mediador será questionado pelos leitores sobre sua opinião em 

relação a determinados pontos do texto, ou mesmo, usando de seu papel de 

mediador, pode achar necessário esclarecer pontos obscuros. Porém, é crucial que 

entenda seu papel de suscitar a conversa sobre o livro a partir das opiniões, dizeres 

e respostas das crianças, nunca impondo a sua visão sobre a obra.  

Outro ponto a destacar: o adulto mediador deverá ter conhecimento integral 

da obra, para que possa fazer perguntas que fomentem a conversa sobre ela. 
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Deverá ainda ter grande capacidade de ouvir e mediar conversas, interferindo o 

mínimo possível na construção dos sentidos pelo grupo de crianças. Chambers, 

inclusive, destaca que o professor ou mediador nem sempre saberá as respostas a 

todas as perguntas, e que não há o que temer quando tal fato ocorre: o mediador 

poderá inclusive recorrer aos leitores para sanar uma dúvida, ou mesmo deixar a 

dúvida no ar, gerando, quiçá, a vontade de reler a obra e/ou conversar mais 

profundamente sobre ela.  

Esquema do papel do mediador na didática de Chambers: 

Figura 3 - Papel do Mediador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Chambers, 1993 (Adaptado pela Autora, 2017). 

 

b) Seleção da obra: a seleção da obra é, talvez, uma das etapas de maior 

importância para o sucesso da didática. É imprescindível que o leitor goste do que 

lê, que a leitura o cative. Contudo, é importante ressaltar que essa escolha, 

conforme destacado por Chambers, não deverá ser responsabilidade única do 

professor ou de autoridades superiores de ensino. Para que a didática funcione, é 

crucial que a escolha seja partilhada entre os leitores e o professor. O mediador, 

logicamente, deverá ter a última palavra na decisão, explicando objetivamente os 

motivos aos discentes de modo que o clima de diálogo permeie a didática desde o 

princípio.  

ADULTO 

MEDIADOR 

LER A OBRA FORMULAR  PERGUNTAS  OUVIR/MEDIAR  

CONVERSAS  
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Silva (2002) corrobora a ideia de que a escolha da obra é ponto crucial para 

que o trabalho com a leitura da literatura seja bem sucedido. Silva sugere quatro 

perguntas quando da escolha de uma obra: Por que estes textos e não outros? Que 

tipo de exigências de leitura fazer aos estudantes? De que maneira evitar que as 

leituras caiam na esfera mecânica e fragmentada? E como avaliar as atividades de 

leitura? As perguntas de Silva podem nortear, certamente, a escolha por uma obra 

literária, bem como já guiar o mediador à elaboração das perguntas, que é a próxima 

etapa da didática aqui proposta.  

A sensibilidade literária do mediador também estará em cheque, pois ele 

deverá pesar as variáveis, e, usando de seu conhecimento tanto do público-alvo 

quanto das obras disponíveis para sua escolha, deverá chegar à melhor decisão, 

que agrade, se não a todos os leitores, pelo menos a maioria deles. Deverá usar 

também as suas competências de bom mediador para convencer aqueles que 

gostariam de ler outra obra de que sua escolha foi sensata, plausível e que, como 

mediador, está seguro do que está fazendo. É essencial que o professor mediador 

use de sua sensibilidade e conhecimentos literários e convença a comunidade 

escolar de que sua escolha é a mais acertada, de que aquela é uma obra que vale a 

pena ser lida, e que apresenta determinadas características que a tornam especial. 

Figura 4 - Responsabilidades referentes à seleção da obra 

 

Fonte: Chambers, 1993 (Adaptado pela Autora, 2017). 

c) Leitura da obra: Através da retomada dos conceitos de Chambers sobre o 

momento da leitura, esclarece-se que a qualidade da mesma depende do quando e 

onde ela será feita: 
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 Leitura feita em sala de aula: recomenda-se histórias curtas e com 

ilustrações. Segundo Chambers, as histórias devem ser “ágeis”, com muita ação. Ele 

ainda aponta a vantagem de todos lerem ao mesmo tempo; 

  Leitura individual/silenciosa: Chambers sugere que a turma toda leia uma 

mesma obra. Os momentos de leitura silenciosa são importantes, pois trazem uma 

ligação muito particular entre o texto e o leitor. É o momento de construção 

hipóteses e conclusões tão somente na cabeça do leitor, sem interferência de quem 

quer que seja. A ligação autor-leitor é fortalecida como nunca; 

 Leitura em casa: Chambers destaca que encaminhar a leitura de livro 

para ser realizada em casa pode fazer com que ela seja vista como “tarefa” e fazer 

com que a fruição fique reduzida, ou seja, exterminada. Deve-se tomar muito 

cuidado com esse expediente; 

 Releitura: Chambers destaca que o professor deverá estimular tal atitude, 

porém jamais obrigar que os leitores releiam as obras.  

É necessário que se comece aos poucos, introduzindo-se a rotina de leitura, 

diariamente se possível, numa idade mais tenra, como muito já se falou. Quanto à 

modalidade de leitura que se vai praticar, é importante que haja variação a fim de 

que não se torne uma rotina escolar monótona e entediante, mas que seja sempre 

um momento de prazer aos estudantes. 

Figura 5 - Possibilidades de leitura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Chambers, 1993 (Adaptado pela Autora, 2017). 
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c) A conversa de Tell me: a parte da conversa sobre a obra, que é a parte 

mais importante da proposta desta didática, exige cumprimento de todas as etapas 

anteriores, ou seja, é essencial que o mediador esteja preparado, que a obra seja 

bem selecionada e a leitura realizada seja de qualidade. Com o intuito de trazer a 

abordagem de Chambers mais próxima à nossa realidade, nada melhor do que um 

nome em português. A partir daqui o momento da conversa de Tell me será 

chamada de “fofoca literária”. A fofoca literária será iniciada pelo adulto mediador, e 

geralmente, pelas perguntas básicas, já adaptadas para o contexto brasileiro da 

proposta original de Chambers, para que as crianças se sintam mais à vontade com 

a linguagem utilizada:  

• Do que você gostou no livro? 

• Do que você não gostou no livro? 

• Teve alguma coisa que você não entendeu no livro?  

• Você já viu alguma das situações do livro se repetir em outro livro ou na vida 

real?  

É crucial que o leitor que tenha vontade de se expressar possa fazê-lo. Todos 

têm de saber que terão sua vez para contribuir, e que não são obrigados a falar caso 

não queiram. É importantíssimo destacar que ouvir a fala do colega é talvez mais 

necessário do que falar, pois enriquecerá as percepções pessoais sobre a obra.  

Nesse primeiro estágio, as respostas devem ser curtas, se possível, contendo 

apenas uma palavra. Com essa palavra, o mediador construirá um esquema no 

quadro-negro ou num cartaz. É importante que o mediador anote todas as palavras 

ditas, inclusive as que forem repetidas. Posteriormente, questionar-se-á o porquê da 

repetição.  

Destaque-se também que cada pergunta deve ser feita de uma vez, e não a 

sequência toda em conjunto para o grupo. Se o professor não entender alguma 

colocação, deverá questionar de forma construtiva, a não humilhar ou constranger o 

estudante: “O que você quis dizer com...” ou “Você quis dizer que...”. A partir da 

construção das listas, o mediador deverá suscitar o debate, sempre lembrando que 

não há certo ou errado, mas o direito a diferentes interpretações. O mediador deverá 

sempre incentivar atitudes de cooperação. 
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Posteriormente, deve ocorrer a expansão da opinião de cada leitor. Agora os 

leitores têm mais espaço e liberdade para falar. Relembrando Chambers, toda essa 

fofoca é o processo interpretativo da obra. O mediador deverá intervir quando 

necessário, mas não deverá ter papel impositivo.  

As três trocas e os quatro tipos de dizeres que Chambers cita em sua obra 

ocorrerão naturalmente, à medida que as crianças desenvolvem e criam a rede de 

interação e conhecimento acerca da obra literária em questão. 

Durante a fofoca literária, quatro atividades são essenciais para o mediador: 

fazer os leitores retornarem ao texto quando necessário; desenvolver 

questionamentos gerais e especiais que auxiliem a fofoca a continuar animada e por 

fim revisar aquilo que foi dito sobre o livro.  

As perguntas gerais servem para analisar a obra mais amplamente, fazer uma 

análise mais genérica. É importante explicar que citaremos aqui alguns modelos, 

mas que eles não são estanques e não deverão ser utilizados conforme um manual 

fechado. O mediador tem de utilizar-se de sua sensibilidade para adequar as 

perguntas às fofocas sobre a obra.  

- Você já tinha lido algum livro parecido com este? 

- O que você esperava do livro antes de começar a leitura? 

- O livro era o que você esperava? 

- Você vai falar bem do livro aos seus amigos? 

- De tudo o que seus colegas falaram sobre este livro, o que você achou mais 

surpreendente/ diferente/ engraçado/ estranho?  

- Quantas histórias este livro conta?  

-Você já tinha lido este livro? Você percebeu alguma coisa diferente desta 

vez? 

-As palavras utilizadas no livro foram fáceis de entender?  

- Houve alguma palavra no livro que chamou sua atenção? 

- Houve alguma palavra no livro que você não entendeu?  

-Se você fosse o autor do livro, o que mudaria na história?  
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-Algum fato ocorrido no livro já aconteceu com você? 

-Você conseguia “ver” a história enquanto lia o livro?  

-Você fez esta leitura rapidamente?  

-Você leu o livro todo de uma só vez ou por partes? 

-Depois de tudo o que foi dito sobre o livro, o que você acha mais importante? 

-Alguém aqui pesquisou algo sobre o escritor, ou sobre como ele escreveu 

esta história?  

Como já citado anteriormente, variações são possíveis e recomendáveis. 

Dependerão do andamento da conversa e da sensibilidade do mediador. 

As perguntas especiais abordam a obra de forma mais específica. Vão ser de 

auxílio ao mediador quando for necessário um retorno à narrativa, à obra literária. 

Auxiliará, ainda, o mediador a fazer com que os leitores façam descobertas sobre a 

narrativa.  

-A história se desenvolve em quanto tempo?  

-Quem é a personagem principal desta história? 

-Qual a personagem mais interessante da história? 

-Onde se passa a história?  

-Que personagens aparecem pouco, mas mesmo assim são importantes para 

a história? 

-Quem conta/narra a história? Como você sabe disso? 

-Você conseguia saber no que os personagens estavam pensando ou o que 

eles estavam sentindo? 

Novamente, há inúmeras variações possíveis, mas dependerá do ritmo da 

conversa e da sensibilidade do professor fazer as adequações. Para encerrar a 

didática, sugerem-se jogos também com base na obra lida. Os jogos poderão ser de 

perguntas e resposta, em equipes, desde que sejam atividades lúdicas.  

É crucial destacar que a didática visa a construir uma rede de fruição coletiva 

a partir da leitura de uma obra literária. O processo interpretativo é concretizado 

através da fala. Não há avaliação, prova, nota a ser atribuída aqui. O que se 
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pretende é que as crianças estejam envolvidas emocionalmente em todas as etapas 

da didática, desde a escolha da obra até a resposta e discussão ativa dos tópicos 

que o mediador propõe.  

A rede de conhecimento/fruição sobre a obra literária se cria a partir de 

pontos em comum, que unem os leitores. Forma-se a rede de conversa, que suscita 

o processo interpretativo sobre a obra, gerando, assim, conhecimento novo, criado a 

partir da interação. A ideia de rede, especialmente no que se refere à linguagem, 

segundo Felipe (2009), comporta fluidez. Essa mesma autora afirma que a rede 

pressupõe que as pessoas, em suas redes de relações sociais, estão 

permanentemente expostas a trocas de ideias, valores e influências, o que altera 

sua identidade no interior do seu grupo social. “Assim, a identidade tem o sentido da 

provisoriedade. Da mesma forma, ela permite apreender as texturas finas das 

relações das crianças consigo mesmas e com os outros” (FELIPE, 2009, p. 127). 

A formação dessa rede de conversa sobre a obra lida pode colaborar para 

que se construam outras redes, como a de conhecimento gerado, a qual já se citou, 

e uma nova, a qual se chamará de rede de leitura. Essa nova rede se formará 

quando uma criança incentivar outra a ler um texto, uma obra, fizer indicações 

literárias a fim de que surjam novos leitores. Assim, refuta-se a ideia de que somente 

os pais ou os professores podem incentivar o surgimento de novos leitores.  

Felipe (2009) também discorre sobre a criação de redes de leitura. Segundo 

pesquisa realizada por ela, diferentes agentes participam da produção do valor 

social da leitura, entre eles, as próprias crianças.  

Ao lado de outros agentes, tomados no seu sentido literal de “pessoa ou 
algo que produz ou desencadeia uma ação ou efeito", elas acionam meios, 
alguns bastante sutis, de convite à leitura. Pelas fontes que acessei esses 
meios envolvem o olhar, a palavra e o ato em si. Como disse Chartier 
(1997, p. 6) “[...] a leitura é sempre uma prática encarnada por gestos, 
espaços e hábitos”. Apreender essas dimensões da prática foi um longo 
exercício de percepção de sutilezas. Aqui e ali as crianças iam deixando 
pequenos rastros. Há gestos que convidam e anunciam pela palavra, 
acionada pela descoberta de algo muito bom. Esse querer dizer ganha força 
nas relações de grande proximidade. Como prática cultural, a leitura requer 
que pessoas vivam juntas e compartilhem relações mediadas por objetos 
que servem de suporte ao ler. Quer dizer, a leitura é uma prática que se 
adquire com os outros, para a qual concorre uma dada produção social e a 
consciência dessa produção (FELIPE, 2009, p. 148). 

Pode-se realmente criar tal ambiente de leitura em sala de aula, com 

participação direta das crianças como agentes de produção do valor da leitura e do 
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livro. O valor das redes reside neste intercâmbio – material e imaterial – fazendo 

com que todos tenham acesso a objetos, valores e informações. Segundo Felipe 

(2009), as redes permitem buscar novas relações a partir de cada novo ponto que se 

apresenta, sempre enriquecendo uma rede de informações. Felipe ainda afirma que 

nessas redes as crianças têm um papel cultural importante na transmissão do valor 

da leitura, pois movimentam-se e interagem entre si, participando da elaboração 

coletiva de práticas de leitura, reiterando-as ou atualizando-as. 

Para que qualquer uma das redes se crie, é necessário o processo de 

interação. Tsui (1995) afirma que o envolvimento do aluno é uma das tarefas do 

professor. O aluno deve perguntar, responder e comentar a respeito da temática 

tratada. Tsui ainda informa que crianças que participam aprendem mais, que é grave 

o fato de o número de questionamentos formulados pelos pequenos aprendizes 

diminuir a partir de sua entrada na escola. 

Enfim, a didática tem suas bases na construção de redes e interação entre o 

mediador-leitores, bem como entre os leitores-leitores sobre a leitura de obra 

literária, tendo como finalidade principal a fruição de obras literárias. 

Figura 67 - Esquema da Fofoca Literária 

 

Fonte: Chambers, 1993 (Adpatado pela Autora, 2017). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Há mais de vinte anos venho sentindo o prazer de ser professora. Mas, como 

a maioria de meus colegas de profissão, carrego comigo a utopia de um país de 

leitores, onde possamos discutir obras literárias dentro das salas de aula, com 

estudantes que realmente gostem de ler, que tenham sido conduzidos à leitura de 

fruição desde a mais tenra idade. 

É essencial que se desenvolva nas escolas brasileiras um trabalho sério 

voltado à fruição da literatura. Esta investigação teve, desde o seu início, a leitura de 

literatura como sua preocupação central. A prática da leitura de fruição da literatura 

em escolas de ensino fundamental foi colocada em questão, e buscou-se um autor 

pouco conhecido no Brasil, o britânico Aidan Chambers, para que se delineasse uma 

didática que fizesse justiça à natureza específica da arte literária.   

A literatura é direito do cidadão, assim como a comida e a moradia, e não 

pode ser negado o seu acesso à população. Assim, a escola deve trabalhar a leitura 

de literatura com a finalidade de fruição. O que se pretende com esta didática é 

fornecer uma alternativa, criticamente elaborada, aos tão conhecidos exercícios de 

leitura e interpretação de textos dos manuais didáticos ou ao uso do texto como 

pretexto para ensino de gramática ou produção textual.  

A construção de uma nova didática de leitura de literatura, dentro do contexto 

educacional brasileiro, respeitando as condições educacionais de nossos estudantes 

e de nossos professores, bem como a situação de nossas escolas, é de extrema 

importância. Deve-se levar em consideração que os novos alvos da nossa educação 

não são mais sujeitos passivos, mas sim pessoas ativamente engajadas no seu 

processo educacional.  

Antecipa-se que muitas dificuldades podem ser encontradas no contexto 

brasileiro quando os professores forem, de fato, colocar em prática esta didática da 

“fofoca literária”.   

 Penso que a dificuldade maior seria aquela de o adulto mediador fazer a 

leitura integral da obra e conseguir se preparar adequadamente com possíveis 

perguntas que fomentem conversas e interações, aqui tomadas como base da 

didática. O professor brasileiro lê pouco, não possui hábitos de leitura, e essa é uma 
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das barreiras que, retomando Silva (2002), fazem com que o ensino da leitura no 

Brasil permaneça siga os moldes do improviso.  

Segundo dados do questionário da Prova Brasil de 201124, apenas 21% dos 

docentes declaram que leem “por vezes”, enquanto 34% dos professores que 

responderam ao questionário afirmam nunca terem lido um livro. As causas para a 

falta de hábito são muitas: a formação precária do docente, a falta de tempo devido 

à dupla jornada para compensar os baixos salários e o pouco incentivo do poder 

público. 

Outra dificuldade é fazer com que o professor tenha esse papel de mediador 

de conhecimento, e não sempre de detentor único de todo o saber e respostas, 

como normalmente ocorre nas aulas tradicionais (expositivas). A prática do professor 

como centro do saber, tão enraizada em nossa cultura, será uma das barreiras a se 

ultrapassar, tendo no horizonte uma didática democrática de participação ativa, 

envolvente dos leitores a partir de leituras realizadas. 

No momento da escolha da obra, podemos ter muitas dificuldades a superar. 

Um mediador que não tenha sensibilidade literária suficiente para adequar a obra à 

faixa etária ou ainda que não seja capaz de interpretar a obra seria um risco à 

inovação aqui pretendida. Outra possibilidade é que o mediador não se mostre 

empenhado em encontrar uma obra que agrade aos estudantes, opte pelo pronto à 

mão e não por aquilo que vai agradá-los; pode ainda querer impor uma determinada 

obra, o que iria certamente gerar muitas animosidades por parte dos leitores.  

A falta de material para todos os envolvidos nas aulas seria uma dificuldade 

não raro verificada em nossas escolas, principalmente nas redes públicas. É notória 

a escassez de recursos que vive a educação brasileira. Muitas vezes as escolas 

foram alvos de noticiário os casos de falta de materiais mais básicos para o 

processo ensino-aprendizagem, como giz, cadeiras, carteiras, salas de aula 

adequadas, entre muitos outros. Então, como seria possível haver um exemplar de 

um livro para que cada estudante fizesse a leitura de uma obra literária? 

Logicamente, as escolas não possuem verba para adquirir obras literárias, e os 

professores podem trabalhar com as opções que existem na biblioteca escolar 

                                            
24

 Utilizou-se dados de 2011 pois foi a última edição em que tal questionamento foi realizado. Nas 
demais edições da pesquisa, os questionários aos professores restringiram-se ao trabalho docente, 
ambiente de trabalho e relação com os discentes.  
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(quando existe tal espaço na unidade) ou mesmo com os livros que são enviados 

para as unidades escolares através de programas governamentais25. Outra 

possibilidade, que dependeria das condições econômicas da comunidade em que os 

leitores estiverem inseridos, é a aquisição por parte dos pais dos leitores ou 

responsáveis por eles. Há inúmeras perspectivas para captação de obras literárias 

ou de fundos nas comunidades que podem ser explorados, como feiras de trocas de 

livros, estantes para troca, entre outros. O grande problema é que, para todas essas 

alternativas, seria necessária uma grande mobilização do professor, da escola, dos 

estudantes e da comunidade em prol da aquisição de obras literárias. 

Mesmo que saibamos que as dificuldades existem, é necessário que se 

aposte em novas didáticas, especialmente na área da leitura de literatura. Cabe a 

nós, professores, que desenvolvamos essas novas didáticas. Na sociedade 

contemporânea em que estamos inseridos, hoje em dia os nossos estudantes já 

chegam à sala de aula com mais informações e com mais conhecimento de mundo. 

Assim, é essencial que o professor esteja preparado para recebê-los. Para tanto, a 

didática é uma das melhores aliadas que o profissional da educação pode ter a seu 

dispor, tendo no horizonte a formação de um leitor sensível e crítico.  

A didática aqui esboçada pode trazer muitas inovações no que se refere ao 

trabalho com a leitura de literatura em sala da aula. Na faixa-etária que pretendemos 

atingir, geralmente a leitura é relegada ao tempo restante de alguma atividade, os 

cinco minutos finais de uma aula. Poucos levam a leitura de literatura a sério. Se não 

iniciarmos a formação de leitores na infância, quando faremos isso? 

A nova didática poderá ainda contribuir com o modo como se trabalha o 

processo interpretativo. Tanto se fala que grande parte dos leitores brasileiros é 

apenas “instrumental”, mas pouco ou nada se faz para didaticamente tentar 

aprofundar o entendimento que os leitores têm do texto. A rede de conhecimento-

                                            
25

 O Programa Nacional Biblioteca da Escola é um programa divide-se em três ações: PNBE Literário, 
que distribui as obras literárias (textos em prosa, verso, livros de imagens e livros de história em 
quadrinhos); o PNBE Periódicos, que distribui periódicos de conteúdo didático e metodológico para as 
escolas da educação infantil, ensino fundamental e médio e o PNBE do Professor, que faz 
distribuição de obras de cunho teórico e metodológico. Além dele, em busca realizada no site do 
Ministério da Cultura, encontramos o Plano Nacional do Livro e da Leitura, que trabalha em quatro 
diferentes eixos: Democratização do acesso, fomento à leitura e à formação de mediadores, 
valorização institucional da leitura e incremento de seu valor simbólico e desenvolvimento da 
economia do livro.  
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fruição que esta didática propõe através de uma construção coletiva incentiva o 

pensamento, a interação, a participação e a compreensão. 

Através da fofoca literária, damos voz e possibilidade de expressão ao 

estudante. Acreditamos que a criticidade e a argumentação podem ser aprimoradas 

através deste tipo de didática. Ao mesmo tempo em que os leitores falam, também 

aprendem que precisam ouvir. Temos uma sociedade carente de ouvintes... - ouvir o 

outro tem se tornado uma arte praticada por poucos no Brasil. Nossas aceleradas 

rotinas nos tornam egoístas: todos queremos falar, mas quase nunca queremos 

ouvir.  

A rede que se constrói através da fofoca literária não se restringe aos 

aspectos formais da obra - ela cria conhecimentos, empatia, simpatia, compaixão, 

generosidade, enfim, uma série de valores sadios dos quais nossa sociedade 

carece. 
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Anexo I – Correspondência com o autor Aidan Chambers 

 

Correspondência da data de 29/11/2015: 

I am a big fan of yours. I live in Brazil, and I'm currently writing my Master's 

Degree based on your writings about how children understand what they've read. I'm 

mostly based on "Tell Me", but searching your site I found the "Reading Talk", which 

was unknown for me. Well, just in case you read this, I would really apreciate some 

words of yours. How can reading help people? Specially people from a poor country? 

Do you think reading better can make better people? 

 

Looking forward to hearing from you, 

Kindest Regards,  

Mari 

 

Versão em Língua Portuguesa: 

 

 Eu sou um grande fã sua. Eu moro no Brasil e atualmente estou escrevendo 

minha dissertação de  mestrado com base em seus escritos sobre como as crianças 

entendem o que leram. Norteio-me, principalmente, em sua obra  "Tell Me", mas em 

uma busca pelo  seu site eu também encontrei a obra" Reading Talk", que era 

desconhecida para mim. Bem, caso o Sr. Leia esta mensagem, eu ficaria muito grata 

de receber algumas palavras suas: como a leitura pode ajudar as pessoas? 

Especialmente pessoas de um país pobre? Você acha que uma leitura melhor pode 

construir  pessoas melhores? 

Ansiosa por sua resposta, 

Atenciosamente, 

Mari 

 

Resposta de Aidan Chambers em 30/11/2015: 

 

Thanks, Mari. 

I¹m glad my little book is of use to you in your studies.   There are two 

collections of my essays: BOOKTALK and READING TALK. Both are available from 



110 

Thimble Press (www.thimblepress.co.uk - see the Order Form), if you want to obtain 

them and can¹t find copies in your university or city library.  

If you have an iPad or access to one, you can download my app called 

TABLET TALES, which is free. On it you’ll find some essays that might help you, 

such as The Theatre of Reading and Reading: The Heart of English.  

A Brazilian edition of TELL ME will be published next March.  

I don¹t think I have anything more useful to say about helping people to read than I 

have said in TELL ME.  People who live in poor countries have a more difficult time 

of course. But the key activities are the same: storytelling; reading aloud; acting the 

stories out; having time to read on your own; and discussing what you have read with 

other people. Of course, the problem in poorer countries is obtaining books and 

having enough of them. I think the public library system is essential to this. But also 

making books of stories: handmade by the pupils¹ teachers and other people, so that 

the pupils have stories to read.  I was very impressed when I visited the main library 

in Sao Paulo by their collections of books and their provisions which help people who 

are not skilled readers. And of course, the meetings arranged by the Conversas are 

useful as occasions when you can talk to experts and people who work 

with disadvantaged students. They are far more useful than I can be, because they 

have direct daily experience. I wouldn¹t claim that reading makes people morally 

better. What it does is make them better at doing the things they want to do. And 

most of all, it helps them become better as thinkers about themselves, other people 

and life in general. There is also a relationship between people being serious readers 

and their ability to talk well with other people about the subjects that matter to them.    

I wish you well with your work. 

Best wishes, 

Aidan C. 

 

Versão em Língua Portuguesa: 

 

Obrigado, Mari. 

 Fico feliz que meu pequeno livro seja útil para você em seus estudos. 

Existem duas coleções de meus ensaios: BOOKTALK e READING TALK. Ambos 

estão disponíveis na Thimble Press (www.thimblepress.co.uk - consulte o Formulário 

http://www.thimblepress.co.uk/
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de Encomenda), se você quiser obtê-los e não conseguir encontrar cópias em sua 

universidade ou biblioteca da cidade. 

Se você tem um iPad ou acesso a um, você pode fazer o download do 

aplicativo chamado TABLET TALES, que é gratuito. Nele,  você encontrará alguns 

ensaios que podem ajudá-la, como “O Teatro de Leitura” e “Leitura:  Coração do 

Inglês”. 

Uma edição brasileira de TELL ME será publicada em março próximo. Eu não 

acho que tenho algo mais útil a dizer sobre ajudar as pessoas a ler do que eu já 

disse em TELL ME. As pessoas que vivem em países pobres têm mais dificuldades,  

é claro. Mas as atividades-chave são as mesmas: contar histórias; ler em voz alta; 

teatralizá-las; ter tempo para ler por conta própria e discutir o que você leu com 

outras pessoas. Naturalmente, o problema nos países mais pobres é a obtenção de 

livros e ter um número suficiente deles. Acho que o sistema de bibliotecas públicas é 

essencial para isso. Mas também fazer livros de histórias: feitos à mão pelos 

professores,  alunos e outras pessoas, para que os alunos tenham histórias para ler. 

Fiquei muito impressionado quando visitei a biblioteca principal em São Paulo pelas 

suas coleções de livros e suporte para pessoas que não são leitores qualificados. E, 

claro, as reuniões organizadas pelo Conversas são úteis em ocasiões nas quais 

você pode trocar ideias com especialistas e pessoas que trabalham com alunos 

carentes. Eles são muito mais úteis do que eu posso ser, porque eles têm 

experiência diária direta. Eu não diria que a leitura torna as pessoas moralmente 

melhores. O que faz é torná-las melhores em fazer as coisas que eles querem fazer. 

E acima de tudo, ajuda-os a se tornarem melhores como pensadores sobre si 

mesmos, outras pessoas e a vida em geral. Há também uma relação entre as 

pessoas que são leitoras sérias e sua capacidade de falar bem com outras pessoas 

sobre os assuntos que lhes interessam. 

Desejo-lhe um bom trabalho. 

Saudações, 

Aidan C. 

   

Correspondência de 25/02/2017: 

 

 Dear Mr. Chambers,  
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 I'm really pleased to have received your message. I'd like to tell you that my 

theses on your book "Tell me" is almost finished. My professor would like to contact 

you to make a few more questions, and I would like to know if it would be 

possible. Another question I would have is about your biography. In your website, it's 

updated until 2011, so, my doubt is if there's something else that happened in your 

professional life from 2011 to 2017 that you could kindly share with us.  

I thank you for your help and attention in advance. 

Marileusa - Master Degree Graduating Student from Brazil. 

 

 Versão em Língua Portuguesa: 

 

Caro Sr. Chambers, 

Estou muito contente  por ter recebido sua mensagem. Eu gostaria de lhe 

dizer que minhas dissertação sobre  seu livro "Diga-me" está quase terminada. Meu 

orientador gostaria de entrar em contato com o senhor  para fazer mais algumas 

perguntas, e eu gostaria de saber se seria possível. Outra pergunta que eu teria é 

sobre sua biografia. Em seu site, ele está atualizada até 2011, por isso, minha 

dúvida é se há algo mais que aconteceu em sua vida profissional de 2011 a 2017 

que você poderia compartilhar gentilmente conosco. 

Agradeço antecipadamente por  sua ajuda e atenção. 

Mari. 

   

Resposta de Aidan Chambers em 25/02/2017: 

 

Thanks, Marileusa. 

I will be happy to hear from your professor, who can contact me using my 

email address. I notice that I said the Brazilian edition of Tell Me would be published 

in March 2016. In fact, this had to be postponed. I heard only this week that 

publication is now planned again, but I do not know exactly when. I’ll have to think 

about what has happened to me professionally since 2011. I’ll write to you about this 

another day soon. 

Best wishes, Aidan C. 
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Versão em Língua Portuguesa: 

 

Obrigado, Marileusa. 

 

Ficarei feliz em ouvir do seu professor, que pode entrar em contato comigo 

usando meu endereço de e-mail. Note que eu disse que a edição brasileira do “Tell 

Me” seria publicada em março de 2016. Na verdade, isso teve que ser adiado. Eu 

fiquei sabendo  esta semana que a publicação está sendo  planejada novamente, 

mas eu não sei exatamente para quando. Eu vou ter que pensar sobre o que 

aconteceu comigo profissionalmente desde 2011. Vou escrever-lhe sobre isso outro 

dia em breve. 

Os melhores cumprimentos, Aidan C. 

 

Correspondência entre Aidan Chambers e Ezequiel Theodoro da Silva 

em 25/02/2017: 

Dear Mr. Chambers: 

About 15 years ago I was contacted by a Brazilian publishing company that 

asked me about the possibility of translating "The reading environment" and "Tell me" 

into Portuguese. I told them that, due to the literary examples you give, those two 

books of yours needed an "adaptation" to our language and argued about the need of 

finding examples of Brazilian child literature in order to make the books more 

comprehensible to Brazilian readers. The publisher decided to postpone the job and 

never talked with me again. 

This incident gave me the chance to read and study your theories about  the 

teaching and promotion of reading to children. Being a professor at two Brazilian 

universities (Campinas, SP, and Caçador, SC), I was just waiting for a chance to find 

a graduate student to systematize your ideas in order to amplify them in Brazil. 

Marileusa, who is also a teacher of English, simply fell in love with the didactics you 

present in the above mentioned books.  

Her dissertation for a master's degree at UNIARP (university located in the city 

of Caçador, State of Santa Catarina, South Brazil) is a comprehensive and significant 

analysis of "Tell me". Being an editor also, I intend to publish her dissertation in to 
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spread your ideas around here - it will be a pleasure to send you the book after it is 

edited. 

I would like to thank you help and cooperation sending information about your 

life and work to Marileusa - she is an excellent student and be sure she has been 

interpreting your books with due objectivity.  

My best regards and congratulations for you marvellous work, 

Ezequiel Theodoro da Silva, Ph.D. State University of Campinas; University 

Alto Vale do Rio do Peixe 

 

Versão em Língua Portuguesa: 

 

Caro Sr. Chambers: 

 

Cerca de 15 anos atrás, fui contatado por uma editora brasileira que me 

perguntou sobre a possibilidade de traduzir "O ambiente de leitura" e "Diga-me" para 

o português. Eu lhes disse que, devido aos exemplos literários que você dá, seus 

dois livros precisariam de uma "adaptação" à nossa linguagem e haveria a 

necessidade de encontrar exemplos de literatura infantil brasileira para tornar os 

livros mais compreensíveis para os leitores brasileiros. A editora decidiu adiar o 

trabalho e nunca mais conversou comigo. 

Este incidente me deu a chance de ler e estudar suas teorias sobre o ensino e 

promoção da leitura para as crianças. Como professor de duas universidades 

brasileiras (Campinas, SP e Caçador, SC), eu estava esperando uma oportunidade 

para encontrar um aluno de pós-graduação para sistematizar suas ideias para 

ampliá-las no Brasil. Marileusa, que também é professora de inglês, simplesmente 

se apaixonou pela didática que você apresenta nos livros acima mencionados. 

Sua dissertação de mestrado na UNIARP (universidade localizada na cidade 

de Caçador, Estado de Santa Catarina, Sul do Brasil) é uma análise abrangente e 

significativa de "Diga-me". Sendo um editor também, pretendo publicar sua 

dissertação para difundir suas ideias por aqui - será um prazer enviar o livro depois 

de editado. 

Gostaria de agradecer a sua ajuda e cooperação enviando informações sobre 

sua vida e trabalho para Marileusa - ela é uma excelente aluna e tenha certeza de 

que ela interpretou seus livros com a devida objetividade. 



115 

Meus melhores cumprimentos e parabéns pelo seu maravilhoso trabalho, 

Ezequiel Theodoro da Silva, Ph.D. Universidade Estadual de Campinas; 

Universidade do Alto do Rio do Peixe 

  

Correspondência de Aidan Chambers em 25/02/2017: 

 

  Here, Marileusa, is some information in brief about my work since 2011. In 

2012 I published in the USA and UK a youth novel called Dying to Know You. So far, 

it has been translated into German and Italian, and will soon be published in 

Russian.  For the last two years I’ve been working with an Italian artist, Peppo 

Bianchessi, on a complex picturebook called Il Vermo (The Worme) which will be 

published in Italy in April. Apart from that, I’ve mainly been occupied with a large 

number of lecture trips to do with Tell Me and my novels. Most of these tours have 

been in Italy, with some in Sweden, The Netherlands and Belgium. One trip was to 

Sao Paulo in Brazil. I’ve also given lectures at various meetings and conferences 

with teachers and teachers-in-training here in the UK. I have had to do a lot of work 

organising my archive, and the archive of Thimble Press, so that researchers can 

access it easily for work on my novels, educational and critical writing, teaching, and 

publishing, etc. The archive is held in Seven Stories at Newcastle-upon-Tyne. The 

transfer of documents and other items is still going on. But already the archive has 

been used for doctoral dissertations by four research students, two of which have 

been published. I’ve worked on the Poetics of Youth Fiction in an attempt to identify 

what it is makes youth fiction a literature in its own right, different from children’s and 

‘adult’ literature. Though I have lectured on this I have not published anything 

extensive about it, but only a summary article which was published in the American 

magazine Lion and Unicorn, and which is also available on my website. I’ve written 

an autobiografiction based on my childhood and youth, but have not published this in 

English. An edition in Italian will be published next year. 

I hope this enough to help you. Please ask more questions if you need to. I 

was pleased to hear from your professor. 

Best wishes, 

Aidan C. 
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Versão em Língua Portuguesa: 

 

Aqui, Marileusa, seguem breves informações sobre o meu trabalho desde 

2011. Em 2012 eu publiquei nos EUA e no Reino Unido um romance juvenil 

chamado “Dying to Know You”. Até agora, foi traduzido para alemão e italiano, e em 

breve será publicado em russo. Nos últimos dois anos, tenho trabalhado com um 

artista italiano, Peppo Bianchessi, num complexo livro ilustrado chamado Il Vermo 

(The Worme), que será publicado na Itália em abril. Além disso, eu estou muito 

ocupado, principalmente, com um grande número de viagens de conferências para 

fazer a respeito de Tell Me e meus romances. A maioria dessas viagens foi à Itália, 

algumas à  Suécia, Holanda e Bélgica. Uma viagem foi para São Paulo no Brasil. 

Também dei palestras em várias reuniões e conferências com professores e 

treinamentos aqui no Reino Unido. Tive que fazer muito trabalho de organização nos 

meus arquivos e no arquivo da Thimble Press, para que os pesquisadores possam 

acessá-lo facilmente para trabalhar em meus romances, na escrita educacional e 

crítica, no ensino e na publicação, etc. O arquivo está disponível na plataforma  

Seven Stories at Newcastle-upon-Tyne. A transferência de documentos e outros 

itens ainda está sendo realizada, mas o arquivo já foi utilizado para teses de 

doutorado de quatro estudantes, dois dos quais já as publicaram. Trabalhei na 

Poética da Ficção Juvenil, numa tentativa de identificar o que é que torna a ficção 

juvenil uma literatura em si mesma, diferente da literatura infantil e "adulta". Embora 

eu tenha dito sobre isso,  eu não publiquei nada extenso sobre isso,  apenas um 

artigo que  foi publicado na revista americana Lion and Unicorn, e que também está 

disponível no meu site. Eu escrevi também uma autobiografia baseada na minha 

infância e juventude, mas não publiquei isso em inglês. Uma edição em italiano será 

publicada no próximo ano. 

Espero que seja  bastante para ajudá-la. Faça mais perguntas se precisar. 

Fiquei satisfeito em conversar com seu orientador.  

Felicidades, 

Aidan C. 
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Anexo II - Possíveis Variações para as Perguntas 

 

OS TIPOS DE PERGUNTAS DA ABORDAGEM DE TELL ME: BASICAS, 

GERAIS E ESPECIAIS 

Os exemplos de perguntas da abordagem do “Tell me”: 

Perguntas Básicas: 

a) Houve algo que você gostou no livro? 

Variações: 

O que mais chamou sua atenção? 

Qual foi sua parte favorita? 

 

b) Houve algo que você não gostou? 

Variações: 

Houve alguma parte do livro que chateou você? 

Você pulou alguma parte? Qual? 

Se você desistiu de fazer a leitura, onde parou e por que parou? 

 

c) Houve algo que lhe confundiu? 

Variações: 

Houve algo que você achou estranho? 

Houve algo que você nunca tinha visto em um livro? 

Houve algo que te deixou muito surpreso? 

Você encontrou algo errado ou anormal? 

 

d) Houve padrões – alguma conexão – que você percebeu? 

Perguntas Gerais: 

e) Na primeira vez que você viu o livro, mesmo antes de lê-lo, que tipo de 

livro achou que seria? 

Perguntas para a sequência: 

O que lhe fez pensar assim? 

Agora que você leu, era o que você esperava? 

 

f) Você já leu algum outro livro como este? 



118 

Perguntas para a sequência: 

No que eles eram parecidos? 

No que eles eram diferentes? 

 

g) Você já tinha lido este livro? Se sim, foi diferente desta vez? 

Perguntas para sequência: 

Você percebeu algo agora que não havia percebido antes? 

Você apreciou mais ou menos? 

Por causa do que aconteceu com você ao reler o livro, você recomendaria 

que outras pessoas o fizessem? Vale a pena reler o livro? 

h) Enquanto você fazia a leitura ou agora quando você a retorna, percebeu 

alguma palavra, frase ou outras coisas, relacionadas a linguagem que você gostou? 

Ou que você não gostou? 

Variações: 

Quando falamos, usamos certas palavras ou frases, ou falamos de um jeito 

bem particular, característico de cada pessoa. Você encontrou exemplos assim no 

livro? 

Você notou algo diferente sobre o como a linguagem é usada no livro? 

i) Se o autor quisesse saber que poderia ser melhorado no livro, o que você 

diria? 

Variações: 

Se você tivesse escrito o livro, como o melhoraria? 

j) Alguma coisa que aconteceu no livro já aconteceu com você? 

Perguntas para sequência: 

Como foi igual ou diferente para você? 

Quais as partes do livro mais possíveis de acontecerem na vida real? 

O livro lhe fez pensar de maneira diferente sobre a sua experiência pessoal? 

k) Quando você estava lendo, você “viu” a história acontecendo na sua 

imaginação? 

Perguntas para a sequência: 

Que detalhes ou partes da história lhe ajudaram a “ver” melhor? 

Que passagem ou parte está em sua mente mais vivamente? 

l) Quantas histórias diferentes há dentro desta história? 
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m) Você leu este livro lentamente ou rapidamente? Leu todo de uma só vez 

ou por partes? 

Pergunta para a sequência: 

Você gostaria de relê-lo? 

n) O que você dirá a seus amigos sobre este livro? 

Perguntas para a sequência: 

O que você não lhes dirá para não “estragar” o livro? 

Você conhece alguém que gostaria desse livro? 

O que você sugeriria às pessoas para que elas decidissem lê-lo ou não? 

Quem deveria ler este livro: Pessoas mais velhas ou mais novas que você? 

Como deveria ser feita esta leitura na sua opinião: Eu deveria ler em voz alta 

ou deveria dizer para eles lerem sozinhos? 

Há algo om a dizer sobre o livro depois de lê-lo por inteiro? 

o) Ouvimos o que todos aqui perceberam sobre o livro. Algo que alguém 

aqui disse surpreendeu você? 

Perguntas para a sequência: 

Alguém aqui disse algo que lhe fez mudar de ideia sobre este livro? 

Alguém aqui disse algo que lhe fez entender melhor este livro? 

Diga-me o que os outros colegas disseram que mais lhe impressionou? 

p) Quando você pensa sobre o livro agora, depois de tudo o que foi dito, o 

que lhe parece mais importante? 

q) Alguém aqui sabe algo sobre o escritor, ou sobre como a história veio a 

ser lida? Ou onde? Ou quando? Você gostaria de descobrir isso? 

 

Perguntas especiais 

 

a) Quanto tempo levou para a história acontecer? 

Perguntas para a sequência: 

A história é contada na ordem em que os eventos aconteceram? 

Quando você fala sobre coisas que aconteceram a você, você sempre as 

conta na ordem que aconteceram? 

Algumas vezes você muda essa ordem? Por quê? 

b) Há partes da história que você imaginava que tenham demorado para 

acontecer, mas foram contadas rapidamente? 
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Perguntas para a sequência: 

Há partes que demoram mais para serem contadas? 

c) Onde a história aconteceu? 

Perguntas para a sequência: 

O lugar onde a história se passa é relevante para a história? 

Ele poderia ter se passado em outro lugar? 

Você pensou no lugar enquanto lia? 

Há partes do livro que contam sobre o lugar onde a história aconteceu? Do 

que você gostou nelas? 

O lugar onde a história se passa é interessante? Você gostaria de conhece-lo 

melhor? 

d) Que personagem lhe interessou mais? 

Perguntas para a sequência: 

Ele é o personagem mais importante da história? Por quê? 

De que personagem você mais gostou? 

Algum dos personagens lhe fez lembrar alguém que você conhece? 

Algum dos personagens lhe fez lembrar de personagens de outros livros? 

e) Houve alguém não citado no livro, sem o qual a história não poderia ter 

acontecido? 

Perguntas para a sequência: 

Você imaginava por que ele/ela não foi citado (a)? 

A história teria sido diferente caso ele/ela tivesse aparecido? 

f) Quem conta/narra a história? Como você sabe disso? 

g) A história é contada em 1º pessoa (caso sim, quem é essa pessoa?) ou 

em 3ª pessoa? Por alguém que conhecemos na história ou por alguém fora da 

história? 

 

Perguntas para a sequência: 

O que o narrador pensa ou sente pelas personagens? Ele gosta ou não gosta 

deles? Como você sabe disso? 

O narrador aprova ou desaprova as coisas que as personagens fazem, ou 

ainda as coisas que acontecem a elas? E você as aprova ou desaprova? 

h) Pense em você enquanto espectador. Pelos olhos de quem você viu a 

história? Você viu a história do ponto de vista de um personagem? 



121 

i) Nós conseguiríamos saber no que os personagens estavam pensando? 

Ou o que eles estavam sentindo? 

Perguntas para a sequência: 

Você sentiu que a história estava se passando agora ou aconteceu no 

passado e estava sendo relembrada? Como você percebeu isso? 

Você sentiu como se tudo estivesse acontecendo para você, como se fosse 

um dos personagens? Ou você se sentiu como um observador olhando o que estava 

acontecendo, mas não participando da ação? 
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Anexo III - Os Jogos de Tell me 

 

OS JOGOS DE TELL ME 

São jogos relacionados à leitura e, segundo Chambers, eles fazem com que a 

abordagem de “Tell me” seja apreciada de uma outra maneira, aprofundando e 

enfatizando determinados aspectos da obra lida: 

O JOGO DA FRASE 

Dividir-se-á a turma em grupos (entre 3 e 5 pessoas). Eles devem ter lido 

livros diferentes. Os membros do grupo iniciam respondendo as quatro perguntas 

básicas sobre o livro. Um deles será escolhido como líder. Após, devem responder 

às perguntas gerais ou especiais que escolheram ou, ainda, àquelas que o professor 

selecionou. O professor, nesse momento, deverá assistir ao trabalho dos grupos. 

Quando o professor julgar o momento adequado, deverá interromper a 

conversa. Pedirá então, que cada um escreva (neste momento, a troca de ideias não 

é permitida) algo que gostariam de dizer, sobre o livro, a alguém que não tenha lido. 

Deverá ser executado rapidamente. Posteriormente, cada uma lerá o que escreveu 

somente para os membros do grupo. Eles poderão sugerir alterações uns nos 

outros, e ordenar o que cada um escreveu. Em outras palavras, deverão formar um 

parágrafo com o que escreveram. Isso também deverá ser feito rapidamente. 

Então o professor pedirá que os grupos se juntem. Uma de cada vez, as 

equipes irão à frente da classe. Apresentarão o livro falando do autor e lendo o 

parágrafo que escreveram sobre a obra. Os membros de outras equipes poderão 

fazer perguntas, que serão respondidas pelo grupo que analisou a obra. Deve-se 

destacar que não deverão contar nada que estragará a leitura da mesma. O 

professor deverá, durante a apresentação das equipes, perguntar se aqueles que 

estão assistindo estão interessados na leitura daquela obra. 

Geralmente, é um jogo bastante apreciado, que faz com que exista interesse 

na leitura das obras apresentadas. “Às vezes, todos os outros alunos da classe 

fazem a leitura de um dos livros prop ostos, e voltavam solicitando uma sessão de 

conversa aos moldes apresentados de Tell me, para que pudessem compartilhar o 

que cada um vivenciou durante sua leitura. (CHAMBERS, 1993, p. 119). 

Para que seja apresentado, o livro deverá ter sido lido cuidadosamente. 

Existe um trabalho cooperativo, primeiramente dentro de casa grupo, e, 
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posteriormente, entre o grupo e a plateia. Além disso, há produção textual individual, 

que será levada a apreciação do grupo. Ocorre a “editoração” dessas frases, na qual 

se trocam ideias, sensações e críticas. Por último e mais importante, surgirão novos 

leitores, bastante motivados. 

O JOGO DO “NÃO LEITOR”. 

Os alunos que não leem tornam-se geralmente um problema para a turma. 

Nesta atividade, eles podem tornar-se uteis: eles terão o papel de questionadores e 

esclarecedores. Sempre que não tiverem certeza do que o resto do grupo está 

falando, eles deverão perguntar ou pedirem para que esclareçam. Às vezes, o 

professor pode pedir que aqueles que não leram façam um resumo do que 

entenderam. O professor poderá até mesmo pedir que um ou dois alunos não leiam 

o livro, e assim, façam este papel de inquiridor. 

O JOGO DA RESPONSABILIDADE 

Neste jogo uma criança torna-se responsável pela leitura de outra. Chambers 

cita algumas formas de fazer isso. 

1- Estudantes mais velhos levam aos mais novos uma seleção de obras que 

eles já leram e discutiram, e julgam que os mais novos vão apreciar. Eles podem 

fazer a leitura em voz alta, e vão precisar se preparar para fazer as perguntas 

certas. 

Os alunos vão refletir e verificar que tipo de leitores eram, anteriormente, e 

que são agora. Vão aprender ou reaprender a fazer julgamentos críticos sobre as 

obras lidas. 

2- Um grupo apresentará a obra para a turma, para outras turmas, grupos de 

pais ou quem quer que seja. Essa apresentação requer planejamento e preparação 

de trechos para serem lidos em voz alta. 

JOGO DE ASSOCIAÇÃO DE PALAVRAS 

Interessante opção quando o texto é um poema, ou mais conotativo, esse 

jogo busca associações livres para palavras do título ou de partes do texto. 

Chambers cita como exemplo o poema “I see a bear”, no qual “see” (ver, tradução 

nossa) pode ser associado com entender ou mesmo perceber enquanto “bear” (urso, 

tradução nossa) o qual pode ser associado ao verbo “bear” (aguentar, suportar). E 

assim se inicia a possibilidade de construção de padrões. 

JOGO DE PERGUNTAS 
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Chambers esclarece que o autor do jogo é Doug Hilker, do Runnymeade 

Collegiate Institute, no Canadá. Destaca também que o mesmo é adequado à 

abordagem de Tell me. 

Cada aluno lê o texto e escreve 3 perguntas sobre ele. Então, os alunos se 

dividem em pares e tentam responder as perguntas uns dos outros. Posteriormente, 

ainda em duplas, eles criam mais 3 perguntas que gostariam que fossem 

respondidas. Então, eles se juntam em grupos de 4, e respondem as perguntas de 

cada dupla. Eles estabelecem uma pergunta que desejam apresentar ao grupo todo. 

O mais interessante desse jogo é o envolvimento dos alunos. Todos ficam 

interessados, aprofundando o nível de entendimento do texto. 

 


