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RESUMO  

Esta monografia versa sobre as práticas pedagógicas em ensino remoto na  formação de leitores de uma escola em 

Osório nos Anos Iniciais de Ensino Fundamental, mas especificamente na compreensão de leitura e leitor, nas 

práticas pedagógicas significativas através da atuação do(a) professor(a) como mediador(a) na formação do leitor 

a partir de suas ações na escola em ensino remoto. Para isso, a compreensão   da alfabetização e letramento e neste 

o literário. A metodologia se caracteriza como de abordagem qualitativa e de tipo descritivo-documental, também 

exploratória, de acordo a necessidade de compreender a realidade aqui analisada. Com o objetivo  de investigar 

como as práticas pedagógicas podem incentivar a formação de leitores literários em um contexto de ensino remoto, 

fez-se a pergunta de pesquisa "Como acontece a formação de leitores literários em ensino remoto nos Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental em uma escola em Osório?". Para a interpretação dos dados, foi investida a Análise de 

Conteúdo no material didático-pedagógico postado pela "Professora A" para seus alunos do 5º Ano do Ensino 

Fundamental. Para embasar teoricamente essa pesquisa foram utilizados como aporte teórico: Amarilha (2010), 

Britto (2015), Cosson (2014a, 2014b), Freire (1989, 2003), Kleiman (1989, 1995), Kleiman e Moraes (1999), 

Lajolo e Zilberman (2019), Lois (2010), Silva (1987), Soares (1998, 2003, 2009), (SILVA e TOMÉ, 2011), Souza 

(2012), Travaglia (1996). Para o aporte legal foram utilizados a Constituição Federal (CF, 1988), a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN, 1996), Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs, 1998), 

a Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2018), o Referencial Curricular Gaúcho (RCG, 2018). Além disso, 

também se cumpriu a proposição de pensar e considerar a formação de sujeitos leitores em atividades de ensino 

remoto como uma maneira de planejar novas estratégias pedagógicas na formação destes alunos como leitores, 

aproximando-os, de maneira digital, de obras literárias e oferecendo aos professores novas perspectivas do 

letramento literário na sala de aula virtual, em bibliotecas e estantes virtuais, a fim de contribuir na formação  o 

letramento literário em que o texto está em destaque, agora a partir das plataformas digitais.  

 

Palavras-chave: leitura; alfabetização e letramento; letramento literário; ensino  

                            remoto; formação docente. 
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ABSTRACT 

This paper is about the study of pedagogical practices in remote learning in readers formation of a school at Osório 

in the Early Years of Elementary School, but specifically in the comprehension of reading and reader, in significant 

pedagogical practices through the teacher performance as a mediator in reader formation from their actions in the 

school in remote learning. For this, the understanding of initial reading instruction and literacy and in this, the 

literary. The methodology is characterized as a qualitative approach and descriptive-documentary type, also 

exploratory, according to the need to understand the reality analyzed here. Aiming to investigate how pedagogical 

practices can motivate the formation of literary readers in a context of remote teaching, the research question asked 

was: “How does the formation of literary readers in remote teaching happen in the Early Years of an Elementary 

School in Osório?”. For data interpretation, it was invested the Content Analysis in didactic-pedagogical material 

posted by "Teacher A" for their 5th year students of Elementary School. To theoretically support this research, 

there were used as theoretical support: Amarilha (2010), Britto (2015), Cosson (2014a, 2014b), Freire (1989, 

2003), Kleiman (1989, 1995), Kleiman e Moraes (1999), Lajolo and Zilberman (2019), Lois (2010), Silva (1987), 

Soares (1998, 2003, 2009), (SILVA and TOMÉ, 2011), Souza (2012), Travaglia (1996). For the legal contribution 

were used Constituição Federal (CF, 1988), Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN, 1996), 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs, 1998), Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2018) and 

Referencial Curricular Gaúcho (RCG, 2018). Furthermore, it also fulfilled the proposition of thinking and 

considering the formation of subject readers in remote learning activities as a way of planning new pedagogical 

strategies in the formation of these students as readers, bringing them closer to literary works in a digital way and 

offering to the teachers, new perspectives on literary literacy in the virtual classroom environment, in virtual 

libraries and bookcases, in order to contribute to the formation of literary literacy in which the text is in the 

spotlight, now from digital platforms. 

 

Keywords: readin; initial reading instruction and literacy; literary literacy; remote learning;  

                    teacher training. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A leitura é essencial para o desenvolvimento do indivíduo, tendo em vista que a sua 

prática influencia na análise mais aguçada do mundo, desenvolvendo um olhar mais crítico no 

leitor. Além disso, está presente em todos os papéis funcionais da sociedade. Mas não somente 

isso, a leitura desenvolve a imaginação e a criatividade, e nela encontramos prazer. Nesse 

sentido, Marisa Lajolo e Regina Zilberman (2019, p. 24), afirmam que: “ser leitor, papel que, 

enquanto pessoa física, exercemos, é função social, para a qual se canalizam ações individuais, 

esforços coletivos e necessidades econômicas”.  

As autoras se referem à valorização práticas privadas nos lares, atenção à criança e à 

emergência do lazer, além da ampliação do mercado do livro. A partir disso, entende-se que a 

formação do leitor se remete a formar um sujeito que exerce uma função social em diferentes 

contextos. Entendendo isso, a escola deve ansiar pela formação de sujeitos que exercem uma 

função social, também, como leitores. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (PCNs) definem a leitura 

como: 

[…] um processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de compreensão e 

interpretação do texto, a partir de seus objetivos, de seu conhecimento sobre o assunto, 

sobre o autor, tudo o que sabe sobre a linguagem etc. não se trata de extrair 

informação, decodificando letra por letra, palavra por palavra. Trata-se de uma 

atividade que implica estratégias de seleção, antecipação e verificação, sem as quais 

não é possível proficiência. É o uso desses procedimentos que possibilita o que vai 

sendo lido, permitindo tomar decisões diante de dificuldades de compreensão, 

avançar na busca de esclarecimentos, validar nos textos suposições feitas. (1998, p. 

69-70- grifo nosso).   

 

 

A leitura, pois, é elementar para que as pessoas sejam capacitadas a compreender e 

questionar a autenticidade conteúdos na escola e fatos no cotidiano. Com isso, é necessário que 

ela se torne uma prática constante. Lois (2010) afirma que a leitura é uma atividade que abre 

“caminhos” sobre a percepção de mundo, e que o professor deve ser o facilitador e o instigador 

do aluno na prática da leitura.  

A compreensão de um texto é a interlocução do texto com quem lê. Por isso, algumas 

características do leitor são essenciais para o ato de compreender. Santos (2004) explana que a 

escola tem tido um papel pouco significativo no estímulo à leitura, pois normalmente suas 

propostas são referentes apenas ao desenvolvimento da gramática, se distanciando da ideia de 

buscar textos e livros com assuntos relacionados à cultura de seus alunos. Assim: 
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Na formação leitora, entendemos que a mediação precisa estar em sintonia com quem 

faz a leitura, com quem busca essa atividade e porque a realiza. Será que todos os 

professores sabem por que a leitura permanece importante em nosso tempo? Que 

benefícios desfrutam quem lê? O que lê? Por que seus alunos passam horas lendo 

determinados materiais e na escola, muitas vezes, desdenham da leitura que lhes é 

oferecida? Neste caso, pergunto-me sobre a cultura leitora em geral. Desde o jornal, 

o panfleto, a televisão, o livro de literatura, etc. (AMARILHA, 2010, p. 5 – grifo 

nosso). 

 

Em função dessas perguntas, instigantes e que merecem respostas, pode-se afirmar que  

a falta de percepção do(a) professor(a), ao escolher textos e livros que não estão relacionados 

com a cultura dos seus alunos, atinge diretamente a aprendizagem e ao lúdico, já que o 

conhecimento prévio do indivíduo é importante. Contudo, o procedimento didático também 

pode afetar a motivação do aluno como um leitor em desenvolvimento. Deve-se ressaltar, 

também, que a falta da leitura, que pode gerar ineficiência na compreensão de outros textos, é 

apontada como um dos tópicos determinantes do fracasso escolar. 

No ano de 2020, o mundo foi surpreendido com uma pandemia, causada pelo 

coronavírus – um vírus em mutação que é transmitido com muita facilidade, impactando os 

sistemas de saúde em muitos lugares do mundo. Mediante o cenário que o Brasil se encontrou, 

houve a necessidade de readaptar o ensino, pois não há a possibilidade de aglomerações em 

instituições de ensino, assim como em qualquer outro ambiente.  

Foi assim que se iniciou o ensino remoto emergencial, pensado para desenvolver 

atividades educacionais mediadas pela internet, tendo que haver uma readaptação das práticas 

pedagógicas e, entre elas, a leitura literária. Novas formas de interação e contação de histórias, 

novas ferramentas para utilizar, é um mundo de outras possibilidades, restritas ou não.  

Com isso, surgiu a pergunta: Como acontece a formação de leitores literários em ensino 

remoto nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental em uma escola em Osório? 

Este questionamento incita buscas sobre qual a concepção de leitura e leitor que os 

docentes desenvolvem na prática didático-pedagógica nesse tempo diferenciado, verificar se 

compreendem a diferença entre alfabetização e letramento, e letramentos, e nesse o literário. 

Nesse viés,  esta inserção no processo pedagógico se justifica na busca de quais mediações o 

professor realiza e pode desenvolver na formação do leitor, incluindo, inclusive,  a família neste 

processo. 

 Esta investigação tem, então, como objetivo geral refletir sobre as práticas pedagógicas 

em ensino remoto na  formação de leitores de uma escola em Osório nos Anos Iniciais de Ensino 

Fundamental.  Procura-se, aqui, refletir sobre a compreensão e a concepção de leitura e leitor, 
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as práticas pedagógicas significativas, a atuação do(a) professor(a) como mediador(a) na 

formação do leitor a partir de suas ações na escola em ensino remoto. 

 Para embasar teoricamente essa pesquisa foram utilizados como aporte teórico: 

Amarilha (2010), Britto (2015), Cosson (2014a, 2014b), Freire (1989, 2003), Kleiman (1989, 

1995), Kleiman e Moraes (1999), Lajolo e Zilberman (2019), Lois (2010), Silva (1987), Soares 

(1998, 2003, 2009), (SILVA e TOMÉ, 2011), Souza (2012), Travaglia (1996). Para o aporte 

legal foram utilizados a Constituição Federal (CF, 1988), a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN, 1996), Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs, 1998), a 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2018), o Referencial Curricular Gaúcho (RCG, 

2018). 

Para isso, esta monografia apresenta no segundo capítulo, após a Introdução, a História 

do Ensino da Leitura no Brasil, a fim de compreender o processo histórico da formação de 

leitores; no terceiro capítulo a Fundamentação Legal sobre Leitura e Educação nos Anos 

Iniciais, para entender o que indicam na Educação e no Ensino Fundamental sobre leitura e 

formação de leitores literários com base na Constituição Federal (CF, 1988), nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs, 1998), na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN, 1996), na Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2018) e o Referencial 

Curricular Gaúcho (RCG, 2018); nos quarto e quinto capítulos, como Referencial Teórico, a 

leitura e o ato de ler – conceituação e características deste processo didático-pedagógico; 

alfabetização, letramento e letramento literário no Ensino Fundamental – explanação das 

diferentes concepções da formação de leitores e o processo de letrar; no quinto, a metodologia 

desenvolvida para o do sexto, como Resultados e Discussão, a formação do sujeito leitor em 

atividades de ensino remoto nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental em Escola no Município 

em Osório. 

 Por fim, as Considerações Finais e as Referências.  
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2   FUNDAMENTAÇÃO LEGAL SOBRE LEITURA E EDUCAÇÃO NOS ANOS 

     INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

A constituição Federal de 1988, no artigo 208, garante que “A educação, direito de todos 

e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade 

[...]” (BRASIL, CF, 1988). Garante-se, então, o acesso à educação e, consequentemente, à 

prática de ler. 

Na formação de um leitor competente, é necessário olhar para a didática dos professores 

na sala de aula, pois possuem um papel importante como mediadores de conhecimentos, através 

de estratégias significativas. Os PCNs indicam que:  

É preciso oferecer aos alunos inúmeras oportunidades de aprenderem a ler usando os 

procedimentos que os bons leitores utilizam. É preciso que antecipem que façam 

inferências a partir do contexto ou do conhecimento prévio que possuem que 

verifiquem suas suposições tanto em relação à escrita, propriamente, quanto ao 

significado (BRASIL, PCNs, 1998, p. 70). 

 

Assim, o professor é o mediador deste processo, podendo tornar sua aula um ambiente 

de descobertas e construção de conhecimentos, contribuindo na formação de sujeitos 

autônomos. 

Referente a prática da leitura, os PCNs (1998) reconhecem que o trabalho com a leitura 

tem como finalidade a formação de leitores competentes. As suas recomendações na construção 

do aprendizado inicial da leitura argumentam que a primeira abordagem que deve ser 

"eliminada" é a que leva em consideração apenas as decodificações de códigos de linguagem. 

Indica-se que é por causa desta formação errônea que o Brasil tem um grande déficit na área da 

leitura.  

Este mesmo documento apresenta ideais de que a leitura é de extrema importância no 

ensino-aprendizagem dos alunos, pois se entende que, a partir da compreensão textual, o aluno 

se torna proficiente nas áreas de conhecimento.  Afirma também que, como prática social, a 

leitura é um meio, não um fim, ela nos traz respostas.  

A LDBEN – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - afirma na Lei nº 

9.394/1996, no título II – Dos Princípios e Fins da Educação Nacional que: “A educação, dever 

da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade 

humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para a cidadania 

e sua qualificação para o trabalho”. 
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Nesse viés, o preparo para a cidadania se dá, também, através da leitura. Ela é um 

instrumento contribuinte na formação do cidadão/leitor qualificado, competente e consciente.  

Segundo os PCNs (1998), um leitor competente é o que tem a capacidade de selecionar 

e usar diversos textos disponíveis e consegue entender o que lê. Mais que isso, os parâmetros 

dizem que o leitor competente utiliza de textos para resolver necessidades encontradas, ou seja, 

ele consegue trazer respostas a problemas do seu cotidiano através da leitura, faz-se a inferência.  

E é direito do leitor que tenha acesso a diversas obras literárias. De acordo com a BNCC 

- Base Nacional Comum Curricular - , que estabelece competências e habilidades que devem 

ser desenvolvidos e trabalhadas nas propostas pedagógicas, é uma competência geral da 

educação básica “Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às 

mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural”. 

É dever da escola proporcionar atividades que envolvam manifestações artísticas, 

pensando na leitura de textos literários. A partir desta competência o aluno tem direito a obras 

literárias de diferentes lugares do mundo.  

A partir da BNCC, essas práticas irão formar leitores-fruidores: 

 

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

dimensão humanizadora, transformadora e mobilizadora, é preciso supor – e, 

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

capaz de se implicar na leitura dos textos, de “desvendar” suas múltiplas camadas de 

sentido, de responder às suas demandas e de firmar pactos de leitura. (BNCC, 

LINGUAGENS, LÍNGUA PORTUGUESA, ENSINO FUNDAMENTAL, p 138). 

 

É necessário que as práticas pedagógicas tenham como objetivo a formação de leitores 

que dialogam com as obras literárias, que questionam e descobrem novas perspectivas de 

acordo com cada leitura. 

Também nesse sentido, de acordo com o Novo Referencial Curricular Gaúcho: "No 

Ensino Fundamental, o texto, em seus diversos formatos, torna-se o centro das atividades de 

linguagem a serem desenvolvidas, demandando um trabalho mais amplo do que decifrar 

códigos e aplicar regras gramaticais de maneiras descontextualizadas”, ou seja, o texto é o 

centro das atividades pedagógicas, mas não deve ser utilizado apenas como um pretexto para 

aprender a ler os códigos e decifrá-los, deve ser contextualizado a partir da realidade do sujeito. 

Em relação à formação do sujeito leitor que lê obras literárias, o Referencial Curricular 

Gaúcho ainda afirma que: 

No sentido de promover o letramento literário (isto é, de garantir a apropriação da 

linguagem literária em suas especificidades contextuais, temáticas, estilísticas e 

composicionais), este Referencial recomenda a realização de atividades que 

permitam o contato direto e contínuo dos estudantes com obras literárias (RIO 

GRANDE DO SUL, REFERENCIAL CURRICULAR GAÚCHO, 2018, p.196- grifo 

nosso). 
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 Em consonância com outros documentos legais, o RCG, recomenda, logo, o que é 

prudente e necessário ao letramento literário: o direito do sujeito leitor ter acesso às obras 

literárias em seu processo de leitor e de leitura.  

A partir dos documentos oficiais aqui citados, então, a leitura deve ser exercita e 

estimulada como uma prática essencial no processo de ensino-aprendizagem do sujeito e, 

também, como prática social em sua formação cidadã.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

3 A LEITURA E O ATO DE LER 

 

A leitura é um fator do desenvolvimento social, visto que é uma habilidade necessária 

para o aprendizado integral do indivíduo, intelectual, social e culturalmente.  

O ato de ler é uma atividade que se realiza desde os primeiros anos de vida, pois está-se 

condicionado a ler o mundo à volta, visto que tudo é novo. Freire (2003), afirma que desde 

muito pequenos estamos sujeitos a esta leitura de mundo para entendermos tudo o que nos 

rodeia. Mesmo antes de lermos ou escrevermos palavras, já lemos o mundo que nos cerca.  

Freire complementa com alguns exemplos: 

 
Desde que nascemos, vamos aprendendo a ler o mundo em que vivemos. Lemos no 

céu as nuvens que anunciam chuva, lemos nas cascas das frutas se elas estão verdes 

ou maduras, lemos no sinal de trânsito se podemos ou não atravessar a rua. E, quando 

aprendemos a ler livros, a leitura das letras no papel é uma outra forma de leitura, do 

mesmo mundo que já líamos, antes ainda de sermos alfabetizados. (FREIRE, 2003, p. 

5-6), 

 

Esta fase de ler o mundo é de suma importância, visto que ao exercer a leitura da escrita 

é necessário a compreensão do texto, e esta se dá através do conhecimento prévio. Kleiman 

(1999) mostra que:  

 

A compreensão de um texto é um processo que se caracteriza pela utilização de 

conhecimento prévio: o leitor utiliza na leitura o que já sabe, o conhecimento 

adquirido ao longo da sua vida. É mediante a interação de diversos níveis de 

conhecimento, como o conhecimento linguístico, textual, o conhecimento de mundo, 

que o leitor consegue construir o sentido do texto. E porque o leitor utiliza justamente 

diversos níveis de conhecimento que interagem entre si, a leitura é considerada um 

processo interativo. Pode-se dizer com segurança que sem o engajamento do 

conhecimento prévio do leitor não haverá compreensão (KLEIMAN, 1999, p. 13). 

 

 

A partir desta explanação, entende-se a importância do conhecimento prévio para a 

compreensão do leitor, pois permite que o mesmo cruze informações, relacionando várias partes 

de um mesmo texto com sua realidade, para que em um todo ele seja coerente.  

Infelizmente, a realidade escolar brasileira não se apresenta favorável neste aspecto. De 

acordo com o Pisa (Programa Internacional de Avaliação de Alunos, INEP, 2015), somos um 

dos últimos países no ranking da leitura. É interessante ressaltar que, embora os índices de 

leitores no Brasil não tenham crescido significativamente, a taxa de alfabetização cresceu. A 

Associação Brasileira de Direitos Reprográficos (ABDR), publicou que: 
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no entanto, de acordo com o INAF, apesar do percentual da população alfabetizada 

funcionalmente ter passado de 61% em 2001 para 73% em 2011, apenas um em cada 

04 brasileiros domina plenamente as habilidades de leitura, escrita e matemática. Ou 

seja, o aumento da escolaridade média da população brasileira teve um caráter mais 

quantitativo (mais pessoas alfabetizadas) do que qualitativo (do ponto de vista do 

incremento na compreensão leitora). (ASSOCIAÇÃO BASILEIRA DE DIREITOS 

REPROGRÁFICOS. Disponível em: http://www.abdr.org.br/site/pesquisa-retratos-

da-leitura-no-brasil/. Acesso em: 21 maio 2021). 
 

Percebe-se, então, que a leitura não está necessariamente ligada à alfabetização. Embora 

construída a habilidade de se comunicar através da escrita, pouco se vê entre os brasileiros a 

vontade de ler, a concepção de uma leitura como um hábito prazeroso. Indica-se que a visão 

das escolas nesse processo infere na forma que o aluno, como cidadão brasileiro, tem da leitura. 

E para que haja uma melhor compreensão da importância do ato de ler, é necessário que 

se entenda o que é essa prática.  

 No dicionário Aurélio, encontramos a definição de leitura como: 

 
1. ato ou efeito de ler; 2. Arte ou hábito de ler; 3. aquilo que se lê; 4. O que se lê, 

considerado em conjunto. 5. Arte de decifrar e fixar um texto de um autor, segundo 

determinado critério”. (FERREIRA,1988, p. 390). 

 

 De acordo com Kleiman (1989), a leitura é:  

A leitura é uma atividade cognitiva, tem caráter multifacetado, multidimensionado, 

sendo um processo que envolve percepção, processamento, memória, inferência, 

dedução (KLEIMAN, 1989, p. 28). 

 

A leitura, seguindo este viés, de fato é decifrar signos e deve ser considerada uma 

atividade cognitiva, afinal, atua na aquisição de conhecimentos, envolvendo a atenção, 

pensamento, linguagem e outros aspectos citados acima pela autora.  

Contudo, essa habilidade não pode ser considerada apenas como uma decifração de 

sinais gráficos, pois de nada adianta a alfabetização daquele sujeito ao conseguir ler um texto, 

se nada apreender do mesmo, a leitura exige uma participação ativa do sujeito, onde ele produz 

e constrói conhecimento.  

A concepção de leitura aqui defendida, sem discriminar a importância da leitura como 

um processo de decodificação da linguagem escrita, é a leitura enquanto prática social.  

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa definem a leitura como:  

[…] um processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de compreensão e interpretação do 

texto, a partir de seus objetivos, de seu conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, tudo o que 

sabe sobre a linguagem etc. não se trata de extrair informação, decodificando letra por letra, 

palavra por palavra. Trata-se de uma atividade que implica estratégias de seleção, antecipação 

e verificação, sem as quais não é possível proficiência. É o uso desses procedimentos que 

possibilita o que vai sendo lido, permitindo tomar decisões diante de dificuldades de 

compreensão, avançar na busca de esclarecimentos, validar nos textos suposições feitas. 

(BRASIL, PCNs, 1998, p. 69-70). 

 

http://www.abdr.org.br/site/pesquisa-retratos-da-leitura-no-brasil/
http://www.abdr.org.br/site/pesquisa-retratos-da-leitura-no-brasil/
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A leitura é um processo interativo e para o desenvolvimento de tal é necessário a 

interação do assunto a ser lido com o conhecimento de mundo. O ato de ler pode ser relacionado 

a descoberta, entendemos que a leitura acontece ao estabelecermos uma interpretação de sentido 

entre o leitor e o texto.  

Segundo Kleiman (1999), a leitura deve conceder ao leitor apreender o sentido do texto, 

ao passo que ao mesmo tempo que há a decifração dos signos, também há a compreensão 

semântica deles. Sendo assim, um sujeito pode ser considerado leitor quando passa a 

compreender o que lê. 
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4  A HISTÓRIA DO ENSINO DA LEITURA NO BRASIL 

 

A concepção da linguagem reflete sobre a prática pedagógica e cada período histórico 

possui seu próprio olhar sobre a língua, leitura e até mesmo sobre o sujeito.  

Geraldi (1984) traz três concepções distintas sobre a linguagem na perspectiva da 

realidade brasileira no ensino das línguas, são elas: linguagem como expressão do pensamento; 

linguagem como instrumento de comunicação e linguagem como forma de interação.  

Essas concepções são apresentadas no contexto escolar, voltadas para a visão do 

professor em sua didática e o papel do aluno.  

A linguagem como expressão do pensamento foi predominante no Brasil até a década 

de 1950. Travaglia (1996) defende que: 

 
A expressão se constrói no interior da mente, sendo sua exteriorização apenas uma 

tradução. A enunciação é um ato monológico, individual, que não é afetado pelo outro 

nem pelas circunstâncias que constituem a situação social em que a enunciação 

acontece (TRAVAGLIA, 1996, p. 21). 

 

Percebe-se, no que se refere ao que se defendia até a década de 1950, a visão de uma 

linguagem inalterável, pois a forma de comunicação se dá exclusivamente através do que é 

construído na mente e esta não possui interferência com o meio externo, por exemplo, do sujeito 

com quem se interage. 

 Sendo assim, cria-se uma forma correta do pensamento, destinada particularmente para 

os socioeconomicamente favorecidos. Aqui, se ensina a escrever e falar “corretamente” ou 

chamada de “norma culta”, reduzindo o exercício da leitura para a normatização gramatical e 

na decodificação de signos. 

 Soares (1998) explana que, neste período, a língua era tratada como um sistema e todo 

ensino se pautava em doutrinar uma forma correta de escrever e falar, diferenciando as classes 

privilegiadas daquelas que não tinham disponibilidade aos estudos. Nesta concepção, o leitor 

não é pensante, mas reprodutor, tendo um papel passivo.  

 Logo após os anos 1960, vê-se a linguagem como instrumento de comunicação. 

Travaglia (1996) afirma que essa língua é vista como um conjunto de signos, que quando 

regrados, são capazes de transmitir informações. Entende-se que a língua é uma ferramenta com 

a função de comunicar. 

 De acordo com Soares (1998), visto que o mercado econômico exigia uma escolarização 

das classes menos favorecidas, abriram-se as oportunidades para tais pessoas estudarem.  
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 Neste ínterim, a realidade brasileira mudou com a implementação do Regime Militar, 

com o foco no desenvolvimento capitalista. A Lei nº 5692/1971, Art. 4º, § 2º  regula que “no 

ensino de 1º e 2º graus dar-se-á especial relevo ao estudo da língua nacional, como instrumento 

de comunicação e como expressão da cultura brasileira”. No cenário que o Brasil se encontrava, 

a didática utilizada estava embasada na prática e repetição, com o ideal de que o aluno 

internalizaria o conteúdo através destes métodos, afinal, a base era formar sujeitos que 

seguissem o modelo militar.  

 Segundo Zanini (1999), o discurso da época pregava a prática da repetição e os 

professores deveriam seguir as cartilhas enviadas pelo governo, tornando então todos sujeitos 

“assujeitados” pelo Estado. Então, a ideia de leitura visava à decodificação dos signos, passando 

do código escrito para o código oral, onde o que está sendo lido é passado para o leitor que 

passa a reproduzir o que lê, trabalhando de forma mecânica e não reflexiva.  

 Isso diferencia-se da concepção da linguagem como interação, que pode ser demarcado 

a partir da década de 1990, tendo um olhar diferenciado se comparado com outra duas 

concepções explanadas. Aqui se tem o ideal de uma linguagem que se constitui da interação 

verbal entre interlocutores, desconstruindo a ideia de uma linguagem estável em normativas.  

 A a expressão do indivíduo, então, depende das condições sociais em que ele se 

encontra. Os ideais do meio social inferem no que será pronunciado pelo locutor. Percebe-se, 

também, que a visão que se tem de sujeito é de agente social, em razão de que por meio de 

diálogos entre indivíduos se constrói conhecimentos.  

 A preocupação no ensino da leitura, escrita e da comunicação, está pautada na ideia de 

formar uma capacidade reflexiva, de maneira crítica, sobre o mundo que se está cercado. 

Bakhtin (2003) explica a ideia desta concepção:  

 
O ouvinte que recebe e compreende a significação de um discurso adota para com este 

discurso uma atitude responsiva ativa: ele concorda ou discorda, completa, adapta [...]. 

A compreensão de uma fala de um enunciado é sempre acompanhada de uma atitude 

responsiva ativa (BAKHTIN, 2003, p. 271). 

 

 

  E os Parâmetros Curriculares Nacionais, embasados nesta concepção de linguagem 

interacionista, entendem que o sujeito como leitor é:  

 
Alguém que compreende o que lê; que possa aprender também o que não está escrito, 

identificando elementos implícitos; que estabeleça relações entre o texto que lê e 

outros textos já lidos; que saiba que vários sentidos podem ser atribuídos a um texto; 

que consiga justificar e validar a sua leitura a partir da localização de elementos 

discursivos (BRASIL, PCNs, 1998, p. 54). 
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De acordo com esse pensamento, o sujeito não utiliza a linguagem apenas para expressar 

o pensamento ou transmitir conhecimento, porém, reconhece um sujeito capaz de atuar sobre o 

mundo, ativo em sua produção. E a leitura, por sua vez, é um processo de compreensão, em que 

o texto visa a uma forma interativa entre leitor-texto-autor, não basta apenas um mero texto 

para decodificar, mas um texto com assuntos condizentes a realidade do leitor, que lhe traga 

uma experiência de prazer. 

Lajolo e Zilberman (2019, p. 312) fala sobre “leituras clandestinas” em um momento da 

realidade da educação do Brasil era muito diferente do que vemos atualmente. Elas citam obras 

incríveis e trazem relatos de uma época em que apenas a leitura ofertada pela escola:  

 

Essas leituras são clandestinas, porque nada têm de pragmáticas. A escola, prática e 

aplicada, considera-as indesejadas e bane-as, estabelecendo-se uma dicotomia 

intransponível e inconciliável. Se a escola patrocinar leituras que atendam apenas à 

imaginação e ao gosto, rompe o pacto educacional; se evitá-las, torna-se detestável, 

sem impedir que as leituras prediletas continuem a proliferar, na clandestinidade ou 

não. (LAJOLO e ZILBERMAN, 2019, p. 312). 

 

 

Então, de acordo com isso, a escola só poderia ser efetiva se utilizasse livros que não 

atendessem a imaginação e ao gosto do leitor, caso contrário, romperia com o pacto 

educacional.  

 Atualmente, entende-se a importância de haver diálogo entre a leitura e o leitor, e que a 

mediação realizada deve torná-lo prazeroso. Dessa maneira, toda didática utilizada na prática 

da leitura deve interagir com o autor, indo além do domínio sobre a forma de falar ou escrever, 

mas trocar conhecimentos, promover uma experiência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

5   ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTO E LETRAMENTO LITERÁRIO NO  

     ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 Neste capítulo, há a relação da alfabetização com letramento como uma agregação 

prioritária neste das relações sociais e, a partir das obras literárias, o letramento literário como 

movimento para a formação do sujeito leitor. 

 

5.1   ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 

 

Há uma série de questionamentos em relação à alfabetização e o letramento. Alguns 

autores entendem o letramento como uma nova forma de alfabetizar, descartando a 

alfabetização de suas teorias, assim como outros autores entendem que ambos os processos se 

complementam, trabalhando de forma conjunta no processo de ensino e aprendizagem. 

Alfabetização e letramento são distintos em si, mas práticas conjuntas, não podendo 

haver uma sem a outra, pode-se dizer que são, de alguma maneira, dependentes. Soares (2011) 

reconhece que pode haver a má compreensão destes diferentes conceitos, anulando as 

especificidades de cada prática, gerando confusão teórica e prática. Para isso, é necessária a 

compreensão do que cada prática é e quais são os seus objetivos.  

 Para Soares (2003):  

 

Toma-se, por isso, aqui, alfabetização em seu sentido próprio, especifico: de aquisição 

do código escrito, das habilidades de leitura e escrita [...] Sem dúvida, a alfabetização 

é um processo de representação de fonemas em grafema, e vice-versa, mas é também 

um processo de compreensão/expressão de significados por meio do código escrito. 

(SOARES, 2003, p.15 e 16- grifo nosso). 

 

 Para ela, então, há o movimento de letramento junto com a alfabetização no sentido de 

que se realiza o ato de compreensão/expressão de significados por meio do código escrito.  

 Há muitas concepções a respeito do conceito da alfabetização e entre alguns autores, há 

concordância. Kleiman (2005) afirma que o conceito de alfabetização: 

 

Refere-se também ao processo de aquisição das primeiras letras, e com tal, envolve 

sequencias de operações cognitivas, estratégias, modo de fazer. Quando dizemos que 

a criança está sendo alfabetizada, estamos nos referindo ao processo que envolve o 

engajamento físico-motor, mental e emocional da criança num conjunto de atividades, 

de total tipo, que tem por objetivo a aprendizagem do sistema da língua escrita. 

(KLEIMAN, 2005, p. 13, 14).  
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A partir das concepções das autoras, entende-se que a alfabetização deve ser pensada de 

acordo com as diversas facetas, são elas nas percepções psicológicas, psicolinguísticas e a 

linguística (SOARES, 2011, p. 18). E, além disso, este pensar deve ser realizado 

contextualizando a cultura local e a realidade política para que se entenda o processo de 

alfabetização de forma completa. Então, na alfabetização, delimitando o seu significado, há da 

aquisição das habilidades de leitura e de escrita.  

 E, diferente da alfabetização, o letramento, de acordo com Soares (2011) é um termo 

comumente utilizado recentemente e tem como significado o processo de relação das pessoas 

com a cultura escrita. Entende-se com isso que não há pessoas que sejam iletradas, mas em 

níveis diferentes de letramento, e de acordo com a variação em nível de cultura local.  

 É importante, no processo de ensino-aprendizagem, entender a importância da 

alfabetização e do letramento serem indissociáveis, pois a compreensão vem com a leitura, mas 

a leitura é vazia sem a compreensão. Ao refletir sobre a alfabetização e o letramento, Soares 

afirma que: “Alfabetização nomeia aquele que apenas aprendeu a ler e a escrever, e o 

Letramento aquele que adquiriu o estado ou a condição de quem se apropriou da leitura e da 

escrita, incorporando as práticas sócias que a demandam” (SOARES, 2009, p.19). 

Paulo Freire é um dos primeiros autores a defender o letramento e a importância que 

essa prática tem no âmbito educacional. Ao defender que o sujeito alfabetizado toma 

consciência da sua realidade descobre formas de mudá-la. Paulo Freire (1989) afirma que o 

letramento, quando utilizado num contexto ideológico específico, serve para libertar o sujeito, 

torná-lo livre. 

 O letramento incorpora as práticas sociais do sujeito, onde há uma conexão entre a 

realidade cultural e a percepção de mundo com o texto lido, “é o que as pessoas fazem com as 

habilidades de leitura e escrita, em um contexto específico, e como essas habilidades se 

relacionam com as necessidades, valores e práticas sociais” (SOARES, 2009, p. 72). 

 Kleiman (1995), vai afirmar que a prática do letramento não está totalmente associada 

ao ato de ler, pelo contrário, são práticas que vão além da escrita. 

 

O fenômeno do letramento, então, extrapola o mundo da escrita tal qual ele é 

concebido pelas instituições que se encarregam de introduzir formalmente os sujeitos 

no mundo da escrita. Pode-se afirmar que a escola, a mais importante das agências de 

letramento, preocupa-se não com o letramento, prática social, mas com apenas um 

tipo de letramento, a alfabetização, o processo de aquisição de códigos (alfabético, 

numérico), processo geralmente concebido em termos de uma competência individual 

necessária para o sucesso e promoção na escola. Já outras agências de letramento, 

como a família, a igreja, a rua como lugar de trabalho, mostram orientações de 

letramento muito diferentes. (KLEIMAN, 1995, p. 20). 
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De acordo com a autora, existem diferentes agências que promovem o letramento, 

enquanto a escola - a principal delas -, em alguns casos, não está preocupada, de fato, em formar 

sujeitos letrados.  

Entende-se, então, que o sujeito alfabetizado, quando letrado toma consciência do 

mundo. Porém, quando se pensa na prática, o letramento gera muitas dúvidas, uma delas é em 

como desenvolver e avaliar esse processo.  

Magda Soares (2009) faz uma reflexão sobre as dificuldades em realizar uma avaliação 

do sujeito e, também, da sociedade letrada, pois há a necessidade de ter um nível de domínio 

da escrita e da leitura, mas também o uso nas práticas sociais. Entendendo a dificuldade de 

mensurar os diversos aspectos que o letramento engloba, Soares (2009) dividiu seu conceito de 

letramento em duas dimensões: individual e social. Na perspectiva individual é analisado 

apenas o indivíduo, de forma pessoal. Já no âmbito social, se pesquisa o contexto cultural, como 

um fenômeno. 

Partindo dessa perspectiva, a autora passa a fazer reflexões e distinguir os conceitos de 

alfabetização e letramento:  

 

Alfabetizar e letrar são duas ações distintas, mas não inseparáveis, ao contrário: o 

ideal seria alfabetizar letrando, ou seja, ensinar a ler e escrever no contexto das 

práticas sociais da leitura e escrita, de modo que o indivíduo se tornasse, ao mesmo 

tempo, alfabetizado e letrado. (SOARES, 2009, p. 47).  

 

Ela entende, então, que ambos os processos devem ser realizados de forma integral, pois 

enquanto é necessário que a criança tenha domínio dos códigos, aprendendo a escrever e 

também decifrá-los, é importante que esse processo seja desenvolvido num contexto de práticas 

sociais dos sujeitos em questão.  

É interessante pensarmos que desenvolver a alfabetização e o letramento de forma 

conjunta irá tornar esse processo de aprendizagem mais fácil,  pois quando se planeja 

desenvolver a alfabetização, envolvendo o contexto do sujeito e pensando em práticas sociais 

da realidade dele (letramento), o conhecimento que está sendo proposto já possui uma ligação 

com o sujeito, a partir da sua leitura de mundo. 

É necessário levar em consideração um conhecimento prévio que o leitor possui, para 

que o mesmo possa fazer uma relação entre o que já sabe e o “novo”. Segundo Ausubel (1980), 

ensinar sem considerar o que o indivíduo já sabe é um esforço perdido, pois o novo 

conhecimento não tem onde se ancorar.  
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Isso mostra, também, a importância de desenvolver o letramento a partir de diversas 

oportunidades de leituras, onde o sujeito escolhe aquilo que deseja ler, que deseja ter o contato, 

explorar e desenvolver a imaginação.  

Em um artigo das autoras Daenne Myrley Vitor Silva, estudante de Pedagogia do 7º 

semestre no ano da publicação, e Cristinne Leus Tomé, doutora em Educação e que tem como 

título “Fascinantes Viagens ao Mundo das Cores e Sentidos: a metodologia de trabalho do 

professor como mediação escolar na relação comunicativa leitor e obra da literatura infantil” 

(SILVA e TOMÉ, 2011), há a pesquisa realizada pelas autoras no ano de 2010. Ela teve como 

metodologia a pesquisa qualitativa e estudo de caso. Foi realizada em uma Escola Municipal 

de Educação Básica do município de Sinop/MT, através de observações das aulas de Português, 

de um portfólio das atividades desenvolvidas pelos professores e análise das entrevistas feitas. 

Tais entrevistas (orais e transcritas) foram realizadas com oito alunos e três professores do 

terceiro ano do Ensino Fundamental dos turnos matutino e vespertino.  

O objetivo foi compreender como a metodologia dos professores sendo mediadores 

escolares poderiam incentivar na relação comunicativa leitor e obra literária infantil para a 

formação de um sujeito leitor. Para isso observou-se o Projeto Político Pedagógico (PPP) e a 

Proposta Curricular, que visava à leitura de textos, poesias e músicas, além de estar pautada 

pelas leis das Diretrizes municipais, estaduais e federais.  

Observaram que o projeto PIBID (Programa Institucional de Iniciação à Docência) 

implementado na escola é voltado para o incentivo à leitura, onde os bolsistas fazem pequenas 

peças teatrais toda semana e estas são realizadas na biblioteca da escola.  

Com isso, as pesquisadoras concluíram que as diversidades de textos contribuem como 

meio de incentivar a leitura, visto que os alunos ao serem indagados sobre o que gostavam de 

ler, prontamente responderam: gibis, contos como Cinderela, Pinóquio, histórias de filmes 

divertidos e fábulas. 

Entende-se, logo, que alfabetização está ligado ao ensino da leitura e da escrita, da 

compreensão dos códigos e símbolos. Aquele que é alfabetizado apreendeu essas habilidades e 

conhecimentos. Enquanto o letrado, é o que se apropria da leitura e da escrita e utiliza isso em 

suas práticas sociais.  

A partir do letramento, a criança descobre um mundo em que ela pode usar a leitura e a 

escrita para ampliar sua cultura e começar a formar o seu pensamento. Mas este se dá a partir 

de um processo, onde compreende-se que “ler é [...] não só uma tomada de consciência, mas 

também um modo de existir no qual o indivíduo compreende e interpreta a expressão registrada 

pela escrita e passa a compreender-se no mundo” (SILVA, 1987, p. 45). 
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É de grande valia que se entenda o quanto a leitura é necessária no processo de libertação 

do sujeito e que o ato de ler, de se expressar, de entender e compreender, nos permitir um modo 

diferente de existir. 

Mas não somente a leitura é importante no processo de alfabetização e letramento, como 

também a literatura. A experiência de ler uma obra literária traz ao sujeito diversas experiências, 

despertando emoções e sentimentos enquanto somos envoltos em um novo mundo de 

descobertas, onde a nossa imaginação flui e encontramos prazer. Essa experiência é tão 

profunda que o sujeito deseja torná-la conhecida, compartilhando e instigando outras pessoas 

para este universo literário.  

A Literatura permite explorar uma outra realidade, mas para isso é necessário que o 

sujeito tenha determinadas habilidades que devem ser desenvolvidas a partir de uma mediação:  

 

A tarefa que temos [formadores de leitores] agora, além da insistência no valor da 

leitura, está na democratização do acesso aos bens culturais que se expressam pela 

leitura. E isso exige a formação de um leitor capaz de, encontrando a autoria do texto 

que se dá a ler, evitar as armadilhas ideológicas nele contidas e posicionar-se 

criticamente diante do outro, tomando a palavra e tornando-a sua, produzindo sua 

contrapalavra. (BRITTO, 2015, p. 76). 

 

A mediação na formação do leitor de textos literários é fundamental para que haja a 

capacidade de compreender a autoria do texto, se posicionar mediante ao conteúdo explorado e 

construir, como dito pelo autor, sua contrapalavra.  

 Entende-se o desafio proposto em formar esses leitores, visto que atualmente a 

sociedade, e juntamente as crianças, estão imersas em um mundo virtual de uma forma rasa, 

recebendo diversas informações sem profundidade através das redes sociais. 

 E no contexto atual das aulas remotas, torna-se necessário que a mediação do que está 

formando leitores entenda como utilizar as tecnologias para o benefício do sujeito leitor. 

Existem diversas plataformas que disponibilizam livros, plataformas de diálogo sobre livros, 

clubes virtuais, blogs e comunidades nas próprias redes sociais. 

 A partir deste contexto, a alfabetização e o letramento estão em constante processo de 

ressignificação.  
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5.2  LETRAMENTO LITERÁRIO NO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

O letramento literário utiliza a literatura, que desenvolve no sujeito uma nova 

perspectiva de mundo, conhecendo o outro e a si mesmo. A literatura permite que imaginemos 

além da nossa realidade. Para Costa (2007):  

 

A convivência com poemas, narrativas ou textos dramáticos, além da ilustração ou 

das imagens visuais, que passaram a integrar necessariamente o livro de literatura 

infantil, faz com que a criança desenvolva habilidades de manuseio, de entendimento 

e de relação entre linguagens diversas. Muito mais do que isso. Ela forma as 

referências simbólicas, afetivas e de pensamento que irão permanecer na memória e 

influenciar pensamentos futuros. (COSTA, 2007, p.27). 

 

 

A utilização de textos literários contribui na formação do sujeito, pois a troca entre o 

texto e o leitor fará com que a cognição e a afetividade sejam desenvolvidas, além de influenciar 

progressivamente na forma de ver o mundo e a si mesmo. Para Souza e Bortolanza (2012), o 

texto literário para as crianças é “função humanizadora insubstituível e indispensável para o 

desenvolvimento integral de sua personalidade” (SOUZA e BORTOLANZA, 2012, p. 69). 

Além disso, Cosson (2014b) afirma que a leitura da literatura é uma experiência que 

torna possível aprender sobre o outro sem negar a si mesmo:  

 

A literatura nos diz o que somos e nos incentiva a desejar e a expressar o mundo por 

nós mesmos. E isso se dá porque a literatura é uma experiência a ser realizada. É mais 

que um conhecimento a ser reelaborado, ela é a incorporação do outro em mim sem 

renúncia da minha própria identidade. No exercício da literatura, podemos ser outros, 

podemos viver com os outros, podemos romper os limites do tempo e do espaço de 

nossa experiência e, ainda assim, sermos nós mesmos. (COSSON, 2014, p.17). 

 

E para que a letramento literário seja efetivo, é necessário que a escola compreenda a 

importância de desenvolver atividades que contemplem esse letramento. A escola tem papel 

primordial em realizar essa mediação. De acordo com Cosson (2014, p. 34), “[..] literatura na 

escola tem por obrigação investir na leitura desses vários sistemas para compreender como o 

discurso literário articula a pluralidade da língua e da cultura”. 

Enquanto Cosson (2014b) defende a literatura na escola com a função da pluralidade da 

língua e da cultura do sujeito, Zilberman (2003, p. 28), complementa afirmando que “ao 

professor cabe o desencadear das múltiplas visões que cada criação literária sugere, enfatizando 

as variadas interpretações pessoais [...] em razão de sua percepção singular do universo 

representado”. 

O professor tem função mediadora entre o texto literário e o aluno, desenvolvendo 

diferentes visões em sua sala de aula, aguçando a interpretação de cada um em sua 
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singularidade, criando, assim, diferentes percepções de mundo. A partir da literatura, a criança 

tem a capacidade de enxergar o mundo de uma determinada forma, através da fantasia. 

De acordo com Zilberman (2003): 

 

A literatura infantil [...] é levada a realizar sua função formadora, que não se confunde 

com uma missão pedagógica. [...]. Aproveitada em sala de aula na sua natureza 

ficcional que aponta a um conhecimento de mundo, e não enquanto súdita do ensino 

de boas maneiras (de se comportar e ser ou de falar e escrever), ela se apresenta como 

o elemento propulsor que levará a escola à ruptura com a educação contraditória e 

tradicional. (ZILBERMAN, 2003, p. 25). 

  

 A Literatura Infantil, usada no letramento literário, tem um papel na formação efetiva 

do sujeito leitor, traz concepções de mundo. E este processo é contínuo, devendo ser valorizado, 

mediado e desenvolvido nas escolas, visando sua função formadora. 

E, pensando em como formar leitores, Rildo Cosson (2014a) desenvolve uma sequência 

para o ensino da Literatura. De acordo com o autor, essa sequência é realizada em quatro pilares: 

a) motivação; b) introdução; c) a leitura do texto; d) interpretação do texto. 

 No primeiro momento é necessário despertar o interesse dos sujeitos para obra literária 

proposta. Para aqueles que já possuem o hábito e o gosto pela leitura, é fácil ler resenhas e 

comentários, procurar conteúdos que inspirem a ler novas obras. Mas, como mediadores, 

Cosson (2014a) afirma que nesta etapa é interessante utilizar filmes, músicas e outras dinâmicas 

que tornem interessante a obra que está sendo proposta. 

Logo depois, na Introdução, é o momento de contextualizar a obra, explanando sobre o 

autor e o seu lugar na sociedade, o ano da obra e todas as demais características que façam o 

leitor se aproximar do que a leitura deseja propor.  

 De acordo com Cosson (2014a), o pilar da Leitura do texto é o mais importante. A leitura 

começa a ser realizada neste momento e o mediador deve proporcionar situações de 

questionamentos e discussões para reflexão e entendimento do livro.  

 E, por fim, realiza-se a interpretação do que foi lido. É interessante discutir a leitura em 

grupo, pois até então foram construídas percepções individuais, mas a partir do 

compartilhamento de diversas visões, torna o processo de interpretação mais profundo, 

desenvolvendo o pessoal e o social. 

 A partir desses passos, entende-se o letramento literário no processo escolar como uma 

ferramenta para amplificar a educação literária, de forma objetiva e clara. Sendo necessário que 

a escola e o professor tenham consciência da importância da mediação entre o texto literário e 

o leitor. Essas práticas não devem ser realizadas com outros pretextos, pelo contrário, deve-se 

instigar a exploração, uma vez que o letramento literário se "configura como a escolarização da 
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literatura e, por consequência, deve ser a escola a formar uma comunidade de leitores e a 

fornecer uma maneira própria de enxergar o mundo" (COSSON, 2014a, p. 11). A partir desse 

letramento torna-se possível ao sujeito ver o mundo a partir da construção das suas próprias 

ideias. 
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6  METODOLOGIA 

 

A COVID-19 mudou drasticamente a maneira com que as pessoas se portaram em todo 

o mundo. Em dezembro de 2019, a COVID-19 foi detectada em Wuhan, China, e em 30 de 

janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o evento se constituía 

numa Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), pois o número de 

pessoas contaminadas estava crescendo em larga escala mundial. Assim, no dia 11 de março de 

2020, a organização elevou o estado da contaminação à pandemia de Covid-19, doença causada 

pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) (OMS, 2020).  

No Brasil, a Portaria MS/GM nº 188, de 3 de fevereiro de 2020 e, posteriormente com 

a promulgação da Lei nº 13.179 de 06 de fevereiro de 2020, dispôs sobre as medidas de 

enfrentamento ao vírus da COVID-19, visto se tratar de uma situação de “emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019” 

(BRASIL, 2020). Nesse sentido, o texto da norma também elenca as medidas que deveriam ser 

adotadas para o enfrentamento da emergência, entre elas o isolamento social, a quarentena 

preventiva, a determinação de realização compulsória de exames médicos e testes laboratoriais, 

entre outras. Logo, com a quarentena imposta e o distanciamento social decorrente das medidas 

sanitárias preventivas, por conseguinte o derradeiro afastamento das pessoas as quais se ama, 

tornou a situação extremamente estressante e desgastante, gerando ansiedade e um forte 

sentimento de impotência.  

Diante do contexto inevitável tecido pela pandemia e as ações governamentais 

decorrentes dela, nas Instituições de Ensino, os docentes e discentes precisaram continuar com 

suas aulas de modo remoto para que se mantivessem próximos e interligados por meio das 

plataformas digitais de ensino remoto (Google Meet, Zoom, Classroom). 

O objetivo desta pesquisa foi investigar como as práticas pedagógicas podem incentivar 

a formação de leitores literários em um contexto de ensino remoto, especificamente, viu-se a 

necessidade de compreender a concepção de leitura e leitor, a diferença entre alfabetização e 

letramento, conceituar o letramento literário, as práticas pedagógicas significativas e 

compreender a atuação do professor como mediador e a influência do ambiente familiar neste 

processo.   

Diante disso, esta pesquisa caracteriza-se como de abordagem qualitativa e de tipo 

descritiva-documental, também exploratória, pois há a necessidade de compreender uma 

determinada realidade. De acordo com Gil (2008), a pesquisa descritiva é considerada aquela 

que descreve dados de acordo com determinadas ferramentas, como por exemplo, a observação.  
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Na etapa exploratória, foi utilizado a pesquisa bibliográfica para fins compreender 

diversas concepções sobre o assunto em questão. De acordo com Lakatos e Marconi (2003), 

esse tipo de pesquisa tem o propósito de conectar o pesquisador com todo o material disponível 

pesquisado. Sendo assim, através de artigos acadêmicos e livros sobre a formação de leitores 

literários, foi realizado um levantamento de informações bibliográficas. 

Após isso, foi desenvolvida uma pesquisa documental, que Gil (2008, p. 45) define 

como uma pesquisa “de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, ou que 

ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa”. Com base neste 

argumento, foi realizada uma pesquisa utilizando o planejamento anual de 2020 e todos os 

respectivos materiais didáticos adaptados para o ensino remoto emergencial, de uma professora 

(aqui identificada com "Professora A") de uma turma de 5º ano em uma escola de Osório. 

 Realizada a pesquisa documental, a próxima fase é constituída da Análise de Conteúdo 

(AC), em que se deve “ reunir todas as partes – elementos da problemática ou do quadro teórico, 

contexto, autores, interesses, confiabilidade, natureza do texto, conceitos-chave” novamente. 

(CELLARD, 2008, p. 303). 

Em relação ao Tratamento dos resultados: a inferência e a interpretação, foi utilizado 

o  material disponibilizado pela "Professora A" aos seus alunos e, através de indicadores para 

análise e interpretação dos dados, cruzar estas com os teóricos elencados, tornando as 

informações significativas para esta pesquisa para o próximo capítulo em que há a análise e a 

discussão dos resultados. 
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7    A FORMAÇÃO DO SUJEITO LEITOR EM ATIVIDADES DE ENSINO REMOTO  

      NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM ESCOLA NO  

      MUNICÍPIO DE OSÓRIO 

 

Este capítulo é dedicado à análise dos dados obtidos, que fazem parte do material 

didático-pedagógico postado pela "Professora A" para seus alunos do 5º Ano do Ensino 

Fundamental  de uma escola no município de Osório. Este material chegou aos alunos através 

da plataforma educacional Classroom, que disponibiliza uma sala de aula virtual, na quais aulas 

e atividades são postadas, oferecendo ferramentas para a mediação entre o professor e o aluno, 

não com a regularidade necessária.  

 Foram encontradas mais de 15 atividades que envolveram a leitura de texto, para 

interpretação textual: poemas, fábulas. Para esta análise, foram selecionadas 3 delas que 

representam, em sua estrutura e objetivos, as demais propostas pela  "Professora A" no decorrer 

do ano letivo, além de serem significativas para esta pesquisa.   

A análise destas atividades se dá no contexto de como a mediadora criou estratégias 

para a formação de leitores literários em sua turma durante o período pandêmico em ensino 

remoto emergencial. Percebeu-se que os materiais usados nas atividades não contemplam o uso 

de livros físicos ou digitais, são, então, textos fragmentados. Em suas estratégias, percebeu-se 

o uso recorrente de textos curtos em imagens e em vídeos, utilizando a ferramenta Youtube. Os 

materiais foram usados em 3 aulas, distribuídas entre os meses de junho e julho de 2020, na 

disciplina de Língua Portuguesa.  

Em conversa informal, a "Professora A" relatou que, por consequência de algumas 

mudanças dentro da plataforma educacional que eles utilizam, algumas atividades foram 

apagadas do histórico da turma, entre elas, havia a proposta de leitura digital de alguns livros 

do projeto “Leia para uma criança”, do Banco Itaú (Disponível em: 

https://www.euleioparaumacrianca.com.br/estante-digital/. Acesso em: 27 maio 2021). A 

mediadora comentou que esta ferramenta foi essencial para o ensino remoto, pois há uma 

estante digital com diversas opções de livros para serem explorados, em que alguns contam 

com músicas ou animações que se movimentam, tornando a experiência da leitura virtual mais 

instigante. As atividades que usavam esta estante virtual foram perdidas por questões técnicas 

da plataforma Classroom.  

Para esta monografia foram analisadas 3 aulas de Língua Portuguesa em ensino remoto, 

de acordo com o material disponibilizado, conforme o Quadro 1, que segue:  

https://www.euleioparaumacrianca.com.br/estante-digital/
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Quadro I – As 3 aulas em ensino remoto disponibilizadas pela mediadora/"Professora A": 

Aulas Disciplinas  Datas de postagem para os alunos pela 

"Professora A" 

1 Língua Portuguesa 25 de junho de 2020 

2 Língua Portuguesa 29 de junho de 2020 

3 Língua Portuguesa 10 de julho de 2020 
  Fonte: A autora (2021). 

 

Interessa nesta monografia de Trabalho de Conclusão de Curso a análise de conteúdo 

(AC) do material didático postado para os alunos pela mediadora ("Professora A") no que se 

refere a: (1) A proposta do material postado; (2) Como este material foi desenvolvido 

(atividades) em ensino remoto; (3) Como foi (ou como poderia ser) desenvolvida a proposta de 

leitura em nível de letramento literário para o Ensino Fundamental. 

 

7.1 A PRIMEIRA AULA DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 Esta aula foi postada pela mediadora no dia 25 de junho de 2020, via plataforma 

educacional Classroom. 

Com relação a 1 (A proposta do material postado):  

 Esta aula versou sobre a proposta "Interpretação de texto" (título da atividade), com foco 

nas atividades de interpretação textual. A mediadora disponibilizou o seguinte texto em imagem 

como base para a aula:   
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Fonte: Material didático disponibilizado pela "Professora A" (2021). 

 

Nota-se que o texto é uma curta narrativa em prosa e conta a história da relação familiar 

de dois irmãos e uma reflexão de caráter moral, a partir de um relato pessoal em que o narrador 

conta um sonho. O texto é, comumente, de fácil compreensão e a ilustração auxilia na 

construção visual dos personagens. Se houvesse uma interação com os alunos via alguma 

ferramenta de vídeo conferência (Google Meet, Zoom ou outra, por exemplo), uma leitura oral 

em momento síncrono poderia ser realizada, com a mediação da "Professora A". No entanto, 

isso, segundo informação coletas informalmente, não houve.  

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

Com relação a 2 (Como este material foi desenvolvido – atividades - em ensino remoto): 

A mediadora fez uma única atividade com 7 perguntas de múltipla escolha, com quatro 

opções cada: 

 1. Agora leia as perguntas com atenção! 

 2. Marque com a letra X dentro do parênteses (   ) da resposta  que você escolheu como correta. 

 

 

1. Os bichos que, no sonho do narrador, tinham a voz igual à da Andréia eram: 

A. ( ) os cachorros, gatos e peixes. 

B. ( ) os cachorros, gatos, peixes e pássaros. 

C. ( ) os cachorros, gatos, peixes, pássaros e moscas. 

D. ( ) os cachorros, gatos, peixes, pássaros, moscas e baratas. 

 

2. Você entende que, no sonho, o narrador ficou apavorado, sem voz, porque: 

A. ( ) as baratas começaram a subir em seus pés. 

B. ( ) os bichos tinham a mesma voz ardida da irmã. 

C. ( ) a irmã não era assim tão ruim. 

D. ( ) a irmã entrou em seu sonho e falou. 

 

3. A frase “Foi quando as baratas descontroladas e cegas começaram a subir em meus pés descalços...” e 

as reticências (...) mostram que as baratas: 

A. ( ) pararam de subir nos pés do menino. 

B. ( ) continuaram a subir, subir, subir. 

C. ( ) fugiram assustadas. 

D. ( ) ficaram cegas de repente. 

 

4. O texto A chata e as baratas foi escrito para: 

A. ( ) explicar por que as crianças sonham. 

B. ( ) ensinar que irmãos não devem brigar. 

C. ( ) contar uma história divertida. 

D. ( ) provar que as crianças são sempre medrosas. 

 

5. Um título que também combina com o texto é: 

A. ( ) A voz dos bichos. 

B. ( ) O fim de um pesadelo. 

C. ( ) Os bichos que eu amo. 

D. ( ) Um lindo sonho. 

 

Releia este trecho para responder às questões 6 e 7. 

Abri a boca para gritar, apavorado, mas a voz não saía, e quando saiu 

era igual à voz da chata da minha irmã, que de repente entrou no meu 

sonho e falou:    — ACORDA, VAMOS BRINCAR! 

6. A frase — ACORDA, VAMOS BRINCAR!, escrita em letras maiúsculas e o ponto de exclamação (!) 

mostram que Andréia estava: 

A. ( ) assustada. 

B. ( ) nervosa. 

C. ( ) triste. 

D. ( ) animada. 

 

7. As frases destacadas, em negrito, no trecho acima representam a fala: 

A. ( ) do narrador. 

B. ( ) de Andréia. 

C. ( ) de um dos bichos. 

D. ( ) da mãe das crianças 

 

Fonte: Material didático disponibilizado pela "Professora A" (2021). 
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 Na leitura do texto, é possível responder às questões. 

 A resposta na 1 é o último parênteses (os cachorros, gatos, peixes, pássaros, moscas e 

baratas) e isto está logo no início do texto: “Esta noite tive um sonho. Sonhei que os cachorros, 

gatos, peixes, pássaros, moscas, baratas, todos, tinham a voz ardida da minha irmã mais nova, 

a Andréia”. Ou seja, numa leitura geral do texto, a resposta poderia, sem dificuldades, ser 

encontrada. Nesse caso, mesmo em ensino remoto, esta parte poderia ser executada, uma vez 

que o aluno é alfabetizado. 

 A resposta da 2, como se chegou a da 1 se encontra no texto, e está no primeiro 

parênteses (as baratas começaram a subir em seus pés) e isto está no texto: “Foi quando as 

baratas descontroladas e cegas começaram a subir em meus pés descalços... Ai! Abri a boca 

para gritar, apavorado, mas a voz não saía [...]”.  

 A resposta da 3, como as da 1 e da 2, se encontra no texto em nível de interpretação 

(alfabetização e letramento) e está no segundo parênteses (continuaram a subir, subir, subir). 

 Nesta atividade, pois, não é necessário um conhecimento prévio sobre princípios 

gramaticais, o que se diferencia da normalidade é a presenças das vírgulas, facilmente entendida 

com a interação da professora mediadora, que poderia auxiliar nas condições de ensino e 

aprendizagem. Na falta dela, há a necessidade de que alguém próximo ou da família auxilie. 

 A resposta da 4 está no segundo parênteses (ensinar que os irmãos não devem brigar) e 

isto está no texto. Aqui, poder-se-ia ter uma roda de conversa para refletir sobre as relações 

familiares, quando afirma na resposta que "irmãos não devem brigar". Aqui, por exemplo, a 

professora poderia trabalhar um pouco mais a temática com algum texto literário como, por 

exemplo, alguma história infanto-juvenil da coleção "Vaga-lume" ou livro de autores 

conhecidos como, talvez, Pedro Bandeira.  

 A resposta da 5 é o que está no primeiro parênteses (a voz dos bichos). O texto indica 

que a história principal trata de um sonho em que a voz dos bichos está diferente. Numa 

abordagem literária, por exemplo, se poderia aqui elucidar sobre figuras de linguagem na ficção 

como onomatopeias, característica, também, nas fábulas, onde os animais são personificados. 

 Para realizar as atividades 6 e 7, a mediadora indicou um parágrafo a ser lido, onde ela 

fez grifos autorais para as seguintes questões. 

A resposta da 6 é o que está no último parênteses (animada). Aqui, seria necessário um 

conhecimento prévio sobre os sinais de pontuação, no caso, a exclamação. Além disso, a 

explicação da professora sobre interpretação textual se faz necessária, realizando perguntas 

norteadoras que auxiliem no processo da compreensão do texto lido ou em uma leitura oral em 
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que os alunos pudessem perceber como esta interpretação é feita e, nos sinais de pontuação, a 

entonação necessário.  

 Quando ela extrai do texto a parte: "Abri a boca para gritar, apavorado, mas a voz não 

saía, e quando saiu era igual à voz da chata da minha irmã, que de repente entrou no meu sonho 

e falou:    — ACORDA, VAMOS BRINCAR!", a mediadora poderia aproveitar o momento, se 

fosse síncrono ou presencial, para conversar com os alunos sobre os tipos de brincadeiras mais 

criativos e/ou úteis à formação humana; também com textos literários sobre o tema. Assim, o 

texto não seria apenas o pretexto para trabalhar atividades, e sim uma estratégia de letramento 

para a formação de leitores.  

A resposta da 7 está no primeiro parênteses (do narrador). No entanto, a explicação da 

professora sobre narrador é importante para esta compreensão, porque os alunos devem notar 

que no texto há uma voz que conta a história e que esta não é a autora.  

 

Com relação a 3 (Como foi - ou como poderia ser - desenvolvida a proposta de leitura 

em nível de letramento literário para o Ensino Fundamental): 

A partir do material que fora coletado, verifica-se que a "Professora A" disponibilizou 

o texto “A Chata ou as Baratas”, que conta a história da relação familiar de dois irmãos com 

um viés moral, a partir de um relato pessoal, em que o narrador conta um sonho que teve. Ele 

traz uma perspectiva de conflitos cotidianos que acontecem no seio familiar e reflexões 

positivas sobre estes relacionamentos. Para ilustrar a história, há no próprio texto uma imagem 

dos personagens. 

 Observa-se, na prática didático-pedagógica em tempos de pandemia, como o ensino 

remoto emergencial pode ser um desafio ao pensar o planejamento das aulas, haja vista que, os 

professores devem organizar suas propostas de maneira em que os alunos possam realizar as 

atividades e entregá-las, ainda devendo haver um retorno da mediadora após as resoluções, para 

que, de fato, o aprendizado seja efetivo. Assim, a escola, a professora e os alunos precisam 

encontrar meios de tornar o mais fácil possível este processo. No entanto, no ensino remoto, e 

– nesse caso – sem a presença da professora (um com pouca presença) existe a falta da leitura 

oral, com o seu ritmo necessário. Também, as perguntas feitas para o texto com o objetivo de 

entendê-lo, também em seu contexto.  

 Em conversa informal com a "Professora A", ela contou que houve dificuldades em se 

adaptar ao “novo normal”, tanto em formular as aulas, quanto em acompanhar os seus alunos 

no desenvolvimento das atividades. Isso mostra que, por mais qualificado que seja o ensino on-

line, ele não substitui com qualidade a interação professora-texto-alunos.  
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 Em propostas realizadas de forma síncrona, através do Google Meet, apenas uma parte 

da turma participava. Além de perceber uma dificuldade dos alunos em realizar as atividades 

dentro do prazo solicitado. 

 Percebe-se, aqui, que - ao planejar as atividades - é necessário pensar na realidade das 

famílias e em suas rotinas, na quantidade de informação e atividades desenvolvidas e propostas 

para estas crianças e o acesso que estão tendo às plataformas disponibilizadas para essa 

mediação entre a professora e o aluno. 

 Uma das propostas que se apresenta como estratégia para a aula, pensando em todos os 

fatores citados acima no ensino remoto, é propor uma aula síncrona através da plataforma 

Google Meet, para aqueles que participam destas aulas.  

Nesta aula, a proposta de leitura escolhida pela "Professora A" é uma ótima escolha 

pensando na importância de o texto ter relação com a realidade dos alunos. Durante o período 

pandêmico, as relações familiares se tornaram mais próximas, aumentando o tempo de 

qualidade que os membros da família têm uns com os outros em seu lar. 

 Segundo Kleiman (1999), a leitura deve conceder ao leitor apreender o sentido do texto, 

ao passo que ao mesmo tempo que há a decifração dos signos, também há a compreensão 

semântica deles. A partir disso, percebe-se que a leitura deve ser um processo de compreensão 

do que está sendo lido, sendo necessário que o conteúdo faça inferência com a realidade daquele 

que lê.  

Observa-se que a leitura proporciona uma relação entre a realidade dos alunos e explora 

a imaginação e a fantasia deles. Pensando nisso, a mediadora poderia propor a leitura do texto 

junto com a turma, como em um momento de contação de histórias e realizar as atividades 

durante esta aula síncrona. Percebe-se, então, que o que é realizado está um tanto diferente 

daquilo que se pode pensar em interação do texto em letramento literário e sua prática, na 

contação de histórias. No entanto, o pouco que se consegue já é bastante nesse tempo de 

excepcionalidade. 

A mediação, então, é importante para tornar a leitura prazerosa. Na contação, por 

exemplo, a mediadora pode interpretar e enfatizar partes do texto, tornando-o divertido e 

interessante. Zilberman (2003, p. 28), afirma que “ao professor cabe o desencadear das 

múltiplas visões que cada criação literária sugere, enfatizando as variadas interpretações 

pessoais [...] em razão de sua percepção singular do universo representado”. 

Embora o ensino seja em modo remoto, cabe ao professor cumprir com sua função 

mediadora entre o texto lido e o aluno, instigando diferentes versões e perspectivas em sua sala 

de aula, mesmo que seja virtual, desenvolvendo a interpretação de cada um em sua 



39 
 

singularidade e universo, criando, assim, diferentes percepções de mundo. Se fosse em 

momento presencial ou mediado por ferramenta de interlocução, como o Google Meet, por 

exemplo, isso aconteceria durante e após a leitura mediada, com importante proposição de 

situações de reflexão da obra lida, ouvindo as diversas versões e perspectivas de cada sujeito.  

De acordo com Cosson (2014a), em um dos passos ao ensinar Literatura, o mediador 

deve proporcionar situações de questionamentos e discussões para reflexão e entendimento do 

livro. Nesse sentido, a proposta da aula deve versar em refletir sobre o texto lido e o 

tema/reflexões que são indicados ao decorrer da história. Mais uma vez se percebe a falta das 

condições ideais para que isso seja concretizado. Ou seja, em ensino remoto, parte disso é 

alcançado; não, infelizmente, o todo. Com isso, os alunos poderiam questionar e acrescentar 

comentários, havendo a possibilidade de uma conversa entre a professora e os alunos sobre 

diversos temas como família, relações, sonhos, tornando a aula um espaço aberto para diálogos.  

Contudo, nem todos os alunos participam das aulas síncronas, como foi relatado pela 

"Professora A", sendo necessário pensar em uma segunda proposta.  

 Esta outra proposta que se apresenta seria a de realizar um vídeo em que haja a contação 

da história, podendo ser desenvolvido de diversas formas: (a) a gravação pode discorrer 

enquanto se apresenta o texto em imagens que simulem o que está sendo narrado, ou seja, 

bonecos que representem os personagens, os animais. O vídeo pode ser formulado de maneira 

que interprete o texto lido, mas que permita ao aluno imaginar e fantasiar. A mediação da 

professora, nesta situação, deve ocorrer a partir da produção do conteúdo audiovisual; (b) em 

uma outra versão, o vídeo pode discorrer enquanto a professora está sendo gravada e faz a 

leitura do texto, aproximando-se da realidade da sala de aula, em que se vê a professora como 

mediadora narrando a história.  

Além disso, para reflexão da turma, é necessário oportunizar um momento de 

compartilhar as diferentes visões do que foi lido. De outra forma, a (c), de forma assíncrona, 

poder-se-ia abrir uma atividade na plataforma Classroom em um documento compartilhado 

onde os alunos acrescentam suas perspectivas e visualizariam as respostas dos outros colegas.  

Para a resolução das atividades propostas, há a possibilidade de criar um segundo vídeo 

(um tutorial) que explique cada uma das perguntas, pensando nas possíveis dúvidas que 

poderiam surgir ao respondê-las. 

Em uma conversa informal, a "Professora A" disse que mantém contato com os pais dos 

alunos através de um grupo da turma no WhatsApp. Nele, ela compartilha datas de reuniões 

síncronas e responde dúvidas técnicas das famílias. Logo, e considerando as possibilidades 
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reais, a "Professora A" está cumprindo com parte do poderia ser uma aula "normal", embora 

com ferramentas tecnológicas.  

Por fim, entende-se que há inúmeras dificuldades quando se pensa em propostas digitais 

e assíncronas. O ensino remoto emergencial não é a forma ideal de ensinar e aprender, contudo, 

é a possibilidade que foi ofertada para a realidade pandêmica em que o mundo se encontra. 

Neste sentido, a "Professora A" cumpriu com as exigências da mediação, servindo como um 

apoio aos responsáveis, auxiliando-os em suas dúvidas e tornando a comunicação mais fácil e 

dinâmica. 

 O mediador precisa se reinventar. Não há a biblioteca física da escola para a retirada de 

livros, nem a interação social presencial e a rotina que a escola proporciona. Entretanto, é 

necessário que se usufrua das ferramentas digitais disponíveis para tornar as propostas didático-

pedagógicas mais efetivas e significativas. O papel da mediação ao propor em suas aulas, textos, 

poemas, fábulas, contos, de forma digital, é aproximar o sujeito da leitura, permitindo que haja 

a fruição do texto lido, envolvendo-o em imaginação e criatividade.  

 Todos estes aspectos são essenciais para a formação do sujeito, como leitor e como 

indivíduo social. Em um período em que não é recomendável sair de casa, onde todos precisam 

estar refugiados, envoltos em dúvidas e medos, a literatura pode ser um novo mundo em que se 

tem a liberdade para criar e recriar, fantasiar, esperançar. É aqui que se inclui o letramento 

literário no Ensino Fundamental.  

 

7.2  A SEGUNDA AULA DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Esta aula foi postada pela mediadora no dia 29 de junho de 2020, via plataforma 

educacional Classroom. 

Com relação a 1 (A proposta do material postado):  

 Esta aula versou sobre a proposta "Fábula" (título da atividade), com foco nas atividades 

de interpretação textual e regras gramaticais. A mediadora disponibilizou o seguinte texto em 

imagem como base para a aula:  
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Fonte: Material didático disponibilizado pela "Professora A" (2021). 

Nota-se que o texto é uma curta narrativa que tem como finalidade uma reflexão moral 

sobre relações, em que devemos tratar as pessoas como queremos ser tratados. 

O texto é, via de regra, de fácil entendimento e a imagem auxilia na percepção dos 

personagens. Durante a leitura, a mediadora não tem interação com os alunos via alguma 

ferramenta de vídeo conferência (Google Meet, Zoom ou outra), sendo assim, não houve a 

leitura oral mediada.  

Com relação a 2 (Como este material foi desenvolvido – atividades - em ensino remoto): 

A mediadora postou diferentes atividades para os seus alunos. Como exercício de 

contextualização, interpretação e escrita, foram feitas para os alunos 3 perguntas abertas: 1- 

Qual é o título do texto?; 2 – Quem é o autor?; 3 – Há quantos parágrafos no texto?  

Com relação à pergunta 1 (1- Qual é o título do texto?), o aluno, que se supõe já ter a 

compreensão de estrutura textual, encontra no texto o título “A raposa e a cegonha”.  
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Com relação à pergunta 2 (2- Quem é o autor?), a resposta está no texto, logo abaixo do 

título: “(Fábula de ESOPO)”. Todavia, percebe-se a necessidade de uma mediação com a 

professora, pois embora esteja contida no texto a informação do autor, pode-se ter uma 

interpretação errônea de quem é Esopo. Neste caso, a mediadora poderia intervir e propor uma 

pesquisa sobre o autor, de forma que contextualize, de fato, a obra lida.  

Com relação à pergunta 3 (3- Há quantos parágrafos no texto?), a resposta está na 

estrutura do texto e o aluno pode responder “5 parágrafos”, mas para isto, é necessário o 

conhecimento prévio sobre estrutura textual. Não há nenhuma sondagem sobre este conteúdo 

que antecipe as atividades, para este fim, mais uma vez a professora é importante nesta relação 

de ensino e aprendizagem. 

Logo após, foram feitas 3 perguntas de múltipla escolha, com três opções cada: 

4. O assunto do texto é: 

( ) O jantar de aniversário da raposa 

( ) A falsa amizade entre a raposa e a cegonha 

( ) As visitas da raposa  e da cegonha 

 

5. A finalidade do texto é: 

( ) Dar um ensinamento 

( ) Ensinar como se prepara um jantar 

( ) Distrair o leitor 

 

6. Esse texto é:  

( ) Poesia 

( ) Informativo 

( ) Fábula 

Fonte: Material didático disponibilizado pela "Professora A" (2021). 

 

Durante a leitura do texto, é possível responder as questões. 

 A resposta na 4 é o que está no segundo parênteses (A falsa amizade entre a raposa e a 

cegonha) e isto está no texto. Aqui, poder-se-ia explicar sobre o conceito de amizade e de 

falsidade, visto que não se encontra no texto, sendo necessária uma contextualização da 

mediadora.  

 A resposta da 5 é o que está no primeiro parênteses (Dar um ensinamento). Ao final da 

imagem, indica-se que a fábula tem uma moral: “Moral da história: Quem com ferro, fere, com 

ferro será ferido”. Neste caso, a palavra moral é no sentido de moralidade, como uma lição a 

ser aprendida, sendo assim, aqui se poderia versar sobre sinônimos, aumentando as condições 

de ensino e aprendizagem a partir de diferentes situações de linguagem. 

 A resposta da 6 é o que está no terceiro parênteses (Fábula). Para o aluno assinalar essa 

opção, é necessária uma breve explanação sobre o que são fábulas, mas não somente isto, como 

também dos outros gêneros textuais.  
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 Em sequência, foram feitas para os alunos mais 5 questões: (7- Qual foi o convite que a 

raposa fez para a cegonha?; 8- Como era o prato em que a raposa ofereceu sopa para a cegonha?; 

9- Como era o jarro em que a cegonha ofereceu o jantar?; 10- Qual o trecho que apresenta a 

fala da cegonha?; 11- Na frase: “Para ela foi tudo muito fácil...” A quem se refere a palavra 

ela?) 

Com relação à pergunta 7 (7- Qual foi o convite que a raposa fez para a cegonha?), o 

aluno pode responder que foi um convite para jantar, o texto que esclarece o seguinte: “Certo 

dia, a raposa convidou a cegonha para jantar [...]”. 

Com relação à pergunta 8 (8- Como era o prato em que a raposa ofereceu sopa para a 

cegonha?), pode-se responder a partir do texto: “Certo dia, a raposa convidou a cegonha para 

jantar e, por brincadeira, botou na mesa apenas um prato raso contendo um pouco de sopa”. 

 Nota-se que a palavra “brincadeira” denota um sentido de zombaria e não uma ideia de 

diversão. A raposa zomba da cegonha ao oferecer sopa num prato raso, haja vista que uma das 

características da cegonha é ter um bico longo, dificultando sua alimentação no tipo de prato 

oferecido. Porém, a mediação da professora é necessária para promover uma reflexão sobre o 

uso da palavra “brincadeira”, para que se entenda o que foi o ato realizado pela raposa ao propor 

a escolha do prato. 

Com relação à pergunta 9 (9- Como era o jarro em que a cegonha ofereceu o jantar?), o 

aluno pode responder a partir do que está no texto: “Quando sentaram à mesa, o que havia para 

o jantar estava contido num jarro alto, de pescoço comprido e boca estreita, no qual a raposa 

não podia introduzir o focinho”.  

Com relação à pergunta 10 (10- Qual o trecho que apresenta a fala da cegonha?), a 

resposta está no texto, nos terceiro e quinto parágrafos, que é onde se encontram as falas da 

cegonha. A pergunta pode confundir o aluno, visto que é realizada no singular, como se 

houvesse apenas um trecho que apresentasse a fala da cegonha, porém podemos verificar que 

são dois. Neste caso, a pergunta poderia ser reformulada, visto que não há uma mediação direta 

entra a professora e o aluno. 

Com relação à pergunta 11 (11- Na frase: “Para ela foi tudo muito fácil...” A quem se 

refere a palavra ela?), pode-se responder pelo texto que esclarece o seguinte: “Para ela, foi tudo 

muito mais fácil, mas a cegonha pode apenas molhar a ponta do bico e saiu dali com muita 

fome”. A resposta é, via de regra, fácil de encontrar, visto que o trecho citado especifica as duas 

personagens. 
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 A próxima atividade proposta foi: 

12. Leia a frase: “No dia seguinte a raposa foi pagar a visita.” 

Agora retire da frase: 

a) uma palavra monossílaba: 

b) uma palavra dissílaba: 

c) uma palavra trissílaba: 

Fonte: Material didático disponibilizado pela "Professora A" (2021). 

 

A resposta da questão a (uma palavra monossílaba), pode ser respondida com a palavra 

“foi” que se encontra na frase proposta na atividade.  

Com relação à resposta da questão b (uma palavra dissílaba), o aluno pode responder 

com as seguintes palavras retiradas da frase: dia e pagar. 

Já na questão c, se pode responder com as palavras “seguinte”, “raposa” e “visita”. 

Percebe-se que para a realização desta atividade, há a necessidade de um conhecimento 

sobre as classificações silábicas. Neste caso, não há uma explicação para a resolução da 

atividade. Tendo em vista a falta da mediação no momento em que o aluno está realizando a 

proposta, é necessário que o conteúdo seja explanado.  

Logo após, as próximas atividades propostas foram: 

13. Leia a palavra CEGONHA. 

Agora responda: 

a) Quantas sílabas tem a palavra:  

b) Qual é a primeira sílaba:  

c) Escreva uma palavra com essa sílaba: 

d) Qual é a última sílaba: 

 

14. Separe as sílabas das seguintes palavras: 

cegonha-  

relações-  

boas-  

retribuição-  

jarro-  

15. Escreva as seguintes palavras em ordem alfabética: 

sopa - fácil - boas - raposa - convidou - amigas - brincadeira - apenas - fome - ontem. 

Fonte: Material didático disponibilizado pela "Professora A" (2021). 

 

 Em relação a estas atividades, há a necessidade de os alunos já terem o conteúdo de 

separação silábica. Mas não somente isto, sabe-se que neste processo é recomendável 

pronunciar a palavra para perceber a tonicidade da sílaba mais forte em relação às outras. Assim, 
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sem o auxílio da mediadora, os alunos podem ter dificuldades em como realizar a atividade, 

sendo necessário o auxílio dos familiares.  

Logo após, foi proposta a seguinte pergunta: “16- Quem são os personagens do texto?”. 

a resposta é, via de regra, fácil de perceber no texto, quando há o fragmento: “A raposa e a 

cegonha mantinham boas relações e pareciam ser amigas sinceras”.  

Percebe-se aqui, que essa pergunta poderia estar no início das atividades, em que há a 

contextualização e interpretação da obra, haja vista, que, as últimas atividades têm um viés 

gramatical.  

 Por fim, a última atividade proposta foi: 

17.  Pesquise no dicionário o significado das palavras: 

retribuir: 

estreita:  

externa: 
 Fonte: Material didático disponibilizado pela "Professora A" (2021). 

 

No que tange a esta atividade, se a professora estiver presente (presencial ou on-line) e 

fazer com os alunos a leitura da fábula, é possível encontrar os significados, mas, sem isso, é 

necessário procurar. Se no dicionário, é necessário saber que elas estão em ordem alfabética e 

como estão dispostas no "livro"; se na internet, elas podem estar dentro de outros textos, 

hipertextos, o que pode complicar a busca. Sendo assim, a interação da professora com os 

alunos é essencial para auxiliar na resolução da atividade, neste caso, os pais precisam ser 

aqueles que mediam. O ponto positivo é incitar a busca (pesquisa) em dicionário e/ou internet, 

isso inspira os alunos a construírem seus conhecimentos e agirem de forma autônoma. 

 

Com relação a 3 (Como foi - ou como poderia ser - desenvolvida a proposta de leitura 

em nível de letramento literário para o Ensino Fundamental): 

Verifica-se que a "Professora A" disponibilizou a fábula “A Raposa e a Cegonha”, que 

conta a história de duas personagens que pareciam ser amigas, contudo, a conduta durante o 

desenrolar dos fatos trazem à tona uma reflexão sobre as relações sociais e as atitudes que são 

tomadas e que podem ferir outras pessoas.  

Esta proposta sucede à “A chata ou as Baratas”, que trata de uma reflexão sobre as 

relações familiares e perspectivas positivas destas relações. É interessante a proposta pela 

"Professora A", pois há uma continuidade no tema proposto: relações (familiares e sociais). Há 

um cuidado em propor textos em suas atividades, mas que sejam leituras conexas entre elas e, 

também, com a realidade dos alunos.  
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De acordo com o Referencial Curricular Gaúcho: “No Ensino Fundamental, o texto, em 

seus diversos formatos, torna-se o centro das atividades de linguagem a serem desenvolvidas, 

demandando um trabalho mais amplo do que decifrar códigos e aplicar regras gramaticais de 

maneiras descontextualizadas”. Ou seja, o texto deve ser o centro das atividades pedagógicas, 

contudo, não deve ser utilizado como um pretexto para aprender a decifrar códigos, mas 

contextualizá-los a partir da realidade do aluno. 

Durante a prática didático-pedagógica no ensino remoto emergencial, embora seja 

desafiador pensar e planejar as propostas de maneira efetiva, observa-se que a utilização do 

texto está em destaque nas propostas da "Professora A". Em conversa informal, ela relatou sua 

paixão pela leitura e pela formação de leitores e que estava empolgada para este ano de 2021, 

em que o Estado do Rio Grande do Sul adquiriu uma nova plataforma virtual: Elefante Letrado 

(Disponível em: https://www.elefanteletrado.com.br/. Acesso em: 03 jun.2021). Esta 

plataforma é uma biblioteca virtual, com um grande acervo literário, contando com renomados 

autores, como, por exemplo, Ziraldo, Monteiro Lobato, Irmãos Grimm, Machado de Assis, 

Martha Medeiros. 

Percebe-se que houv adaptações no ensino remoto emergencial nas escolas estaduais do 

ano de 2020 até 2021, em que dá às professoras novas ferramentas para planejarem suas aulas. 

Isto é dever do Estado: 

 

No sentido de promover o letramento literário (isto é, de garantir a apropriação da 

linguagem literária em suas especificidades contextuais, temáticas, estilísticas e 

composicionais), este Referencial recomenda a realização de atividades que permitam 

o contato direto e contínuo dos estudantes com obras literárias (RIO GRANDE DO 

SUL, REFERENCIAL CURRICULAR GAÚCHO, 2018, p.196). 

 

No que se refere o Letramento Literário, a disponibilidade de uma biblioteca virtual e 

interativa possibilita novas propostas síncronas e assíncronas que ofertam a leitura de livros na 

íntegra. Embora o ensino seja remoto, o Estado cumpriu com suas responsabilidades dentro das 

possibilidades reais, apesar de isto não ter acontecido no ano de 2020. 

Observa-se, então, que a "Professora A" em suas propostas, e nesta atividade em 

questão, buscou alternativas de introduzir o texto em suas aulas, para a formação de leitores. 

Percebe-se, aqui, que ao planejar as atividades é necessário pensar em formas de utilizar 

o texto como centro das atividades remotas, não como um pretexto, mas para a formação desses 

alunos em leitores literários.   

https://www.elefanteletrado.com.br/
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Uma proposta que se apresenta como estratégia para a aula, pensando em todos os 

fatores citados acima no ensino remoto, é propor uma aula assíncrona com o texto escolhido 

pela professora, que seja possível realizar dentro da realidade que se apresenta. 

 No primeiro momento é necessário que os alunos tenham interesse pelo texto que será 

lido, sendo necessário haver uma mediação que desperte esse desejo e introduza qual será a 

leitura realizada.  

 De acordo com Cosson (2014a), na Introdução, o mediador deve contextualizar a obra, 

trazendo informações, como o ano e o autor do texto, propondo uma aproximação do leitor com 

o que será lido. Neste caso, seria interessante iniciar esta aula com uma produção audiovisual, 

podendo ser gravada com a ferramenta Power Point, em que o vídeo discorre com informações 

que contextualizem a obra e a professora, a partir da narração, faz a mediação assíncrona. 

O texto, assim como a "Professora A" fez, deve ser disponibilizado em imagem no 

documento. Após isto, para que haja um momento de reflexão conjunta sobre a leitura, em que 

os alunos tem a oportunidade de expressar suas versões e também ler as versões de seus colegas, 

havendo um “diálogo” assíncrono (se é possível nomear assim), pode-se criar uma atividade 

utilizando a nuvem de palavras, que é uma ferramenta em que as pessoas respondem com uma 

ou mais palavras à uma pergunta, e conforme essas palavras chegam, a nuvem se forma com 

todas elas. Por exemplo, criado pela autora desta monografia: 

 

 

Fonte: Material da autora (2021). 

 

 

Através da nuvem de palavras, a mediadora e os alunos podem ver o que cada um pensou 

sobre o texto lido. Um site para esta atividade é o MentiMeter (Disponível em: 



48 
 

https://www.mentimeter.com/pt-BR/features/word-cloud. Acesso em: 03 jun. 2021), em que é 

possível criar a nuvem de palavras de forma gratuita e interativa.  

Nesta atividade, a pergunta da nuvem poderia ser: “O que você aprendeu com esta 

história?” e permitir que os alunos tenham duas possibilidades de resposta.  

Em um segundo momento da aula, em sequência e de modo síncrono através da 

plataforma Google Meet, a professora pode apresentar a nuvem de palavras pronta, formada 

pelos próprios alunos e iniciar uma discussão sobre as palavras que apareceram, oportunizando 

um momento de diálogo síncrono, em que há uma reflexão sobre a fábula lida e a compreensão 

que cada um teve, a partir do seu universo, abrindo espaço para a fala de cada um, inspirando-

os a criar suas próprias perspectivas e perceber que cada um pode ver o mundo de uma lente 

diferente.  

De acordo com Cosson (2014, p.11b), o letramento literário se "configura como a 

escolarização da literatura e, por consequência, deve ser a escola a formar uma comunidade de 

leitores e a fornecer uma maneira própria de enxergar o mundo".  

A partir das possibilidades no ensino remoto emergencial, a nuvem de palavras e a 

socialização sobre o pensar de cada aluno, é uma ótima ferramenta para a formação de leitores 

literários, que desenvolvem sua própria forma de enxergar o mundo em que se movem. 

 

7.3 A TERCEIRA AULA DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Esta aula foi postada pela mediadora no dia 10 de julho de 2020, via plataforma 

educacional Classroom. 

Com relação a 1 (A proposta do material postado):  

 Esta aula versou sobre a proposta "Poesia" (título da atividade), com foco nas atividades 

de contextualização da obra, releitura e produção de poemas. A mediadora disponibilizou o 

seguinte vídeo intitulado: “ERA UMA VEZ UM GATO XADREZ..., de Bia Villela”, do canal 

“Rondon Histórias Infantis” (Disponível em:  

https://www.youtube.com/watch?v=yt1Gfay_HX4, acesso em:  24 maio 2021). 

https://www.mentimeter.com/pt-BR/features/word-cloud
https://www.youtube.com/watch?v=yt1Gfay_HX4
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Fonte: Imagem retirada do vídeo disponibilizado pela "Professora A" (2021). Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=yt1Gfay_HX4. Acesso em: 24 maio 2021. 

 

 O vídeo é narrado por um homem e na tela se pode assistir as páginas do livro enquanto 

se discorre a história. Ele tem um tempo de 1 min 56 seg. A história contada é de vários gatos, 

que possuem cores, características e hábitos distintos, tornando-os únicos.  

Ele é bem ilustrado, com imagens coloridas que exploram as formas geométricas e 

figuras que auxiliam na construção dos personagens. O poema narrado é constituído de 12 

estrofes com quatro versos cada, exceto a última estrofe que tem apenas dois versos. 

A história desperta a curiosidade, a criatividade e a imaginação, pois explora um mundo 

em que gatos podem ter cores e formas diferentes da nossa realidade, além de colocar os felinos 

em destaque, pensando em hábitos e características que se aproximam da maneira de viver dos 

seres humanos.  

A escolha do poema é interessante, principalmente, pela forma como foi apresentado. 

Diferente das atividades anteriores em que a "Professora A" utilizou textos em imagens, nesta 

proposta há uma intenção do aluno ouvir a contação do poema, através do recurso audiovisual 

na plataforma Youtube. O poema é constituído de versos e rimas, o que torna essencial a leitura 

para uma experiência mais significativa, neste sentido, a mediadora usou os recursos 

disponíveis para que isto ocorresse.  

 

Com relação a 2 (Como este material foi desenvolvido – atividades - em ensino remoto): 

A mediadora postou sete diferentes atividades para os seus alunos. Como exercício de 

contextualização, interpretação textual e estrutura de poema, foram feitas para os alunos estas 

cinco perguntas: 1- Qual o título da história?; 2- Qual o nome da autora?; 3- Qual é o animal 

https://www.youtube.com/watch?v=yt1Gfay_HX4
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que é personagem principal da história?; 4- O que caracteriza essa história como poesia?; 5- 

Retire da história 3 pares de palavras que rimam. 

Com relação à pergunta 1 (1- Qual é o título do texto?), o aluno, que se supõe já ter a 

compreensão de estrutura textual, encontra no vídeo, no início da narração “Era uma vez um 

gato xadrez”. 

Com relação à pergunta 2 (2- Quem o nome da autora?), a resposta está tanto na imagem 

do vídeo, quanto na narração, que diz: “Era uma vez um gato xadrez de Bia Villela”. Aqui, a 

"Professora A" poderia intervir e propor uma pesquisa sobre o autor, podendo assim 

contextualizar a obra lida e explorar outros poemas da autora. 

Com relação à pergunta 3 (3- Qual é o animal que é personagem principal da história?), 

a resposta está ao longo do poema, que conta a história de diversos gatos. A pergunta é de fácil 

compreensão e resolução, haja vista que o animal é repetido em cada estrofe.  

Com relação à pergunta 4 (4- O que caracteriza essa história como poesia?), se supõe 

que o aluno tenha um conhecimento prévio sobre as características do texto que se configuram 

como poesia. Seria interessante haver um segundo material de apoio em que explorasse a 

estrutura e as características de um poema, neste caso, a mediação da professora é de grande 

importância para a resolução da atividade, caso contrário, a família é quem irá fazer esse 

processo de mediação.  

Contudo, supondo que já haja este conhecimento prévio, o aluno poderá responder que 

o que caracteriza essa história como poesia são as estrofes, os versos e as rimas.  

Com relação à atividade 5 (5- Retire da história 3 pares de palavras que rimam), o vídeo 

auxilia na resposta da atividade, pois há um narrador contando a história e os alunos podem 

observar as palavras de rimam a partir da contação. 

Logo após, a "Professora A" propôs a seguinte atividade:  

Chegou a sua vez de criar uma estrofe com rima! Escolha outra cor para o gato e faça uma estrofe com rimas 

que não aparecem na história. 

Fonte: Material didático disponibilizado pela "Professora A" (2021). 

 

 

No que tange a esta atividade, ela instiga o processo de criatividade dos alunos, dando 

liberdade para que criem algo novo. Aqui, o aluno pode a partir da leitura realizada, 

experimentar de um momento de fruição e utilizar deste estímulo para dar “asas” à imaginação.  

Se a professora estiver presente (presencial ou de forma síncrona) e enfatizar o processo 

de escrita criativa, é possível que o aluno não fique preocupado em apenas conseguir escrever 

e cumprir o que foi pedido, pelo contrário, a proposta pode-se tornar uma oportunidade de usar 
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a própria imaginação e criar um novo personagem felino para o poema. Neste caso, a família 

como mediação poderá auxiliar no processo criativo. 

Por fim, a última atividade proposta é: 

HORA DA CRIATIVIDADE!! 
Use sua imaginação e desenhe, crie, invente, cole monte como preferir um gato, tire uma foto e poste nos 

anexos! Vou adorar ver vocês fazendo artes. 
Fonte: Material didático disponibilizado pela "Professora A" (2021). 

 

Com relação a esta atividade, o ponto positivo é explorar outras áreas criativas além da 

escrita, repensando o poema lido em uma nova perspectiva criativa. Os alunos podem explorar 

diferentes materiais e expressar suas perspectivas da leitura, como uma forma de interpretação 

e manifestação do seu ponto de vista. 

Em uma conversa informal, a "Professora A" contou que uma das alunas da turma 

decidiu recriar o gato rosa do poema, com uma fantasia. A resposta que foi enviada em foto, a 

aluna estava com uma tiara rosa de gato e uma maquiagem realizada pela irmã mais velha.  

É interessante pensar que a atividade proporcionou um momento de expressão a partir 

da pintura e da fantasia, onde a aluna incorpora um dos personagens do poema lido. Além disto, 

percebe-se a necessidade de uma mediação para que este processo aconteça. No caso citado, a 

família se envolveu na atividade realizada. 

  

Com relação a 3 (Como foi - ou como poderia ser - desenvolvida a proposta de leitura 

em nível de letramento literário para o Ensino Fundamental): 

O poema escolhido e disponibilizado pela "Professora A" foi “Era uma vez um gato 

xadrez”, que em sua história, explora um mundo em que gatos tem cores e formas diferentes da 

realidade, despertando a curiosidade, a criatividade e a imaginação de quem lê. Além disso, 

Costa (2007, p. 27) afirma:  

 

A convivência com poemas, narrativas ou textos dramáticos, além da ilustração ou 

das imagens visuais, que passaram a integrar necessariamente o livro de literatura 

infantil, faz com que a criança desenvolva habilidades de manuseio, de entendimento 

e de relação entre linguagens diversas. Muito mais do que isso. Ela forma as 

referências simbólicas, afetivas e de pensamento que irão permanecer na memória e 

influenciar pensamentos futuros. (COSTA, 2007, p.27). 

 

A convivência com poemas, mesmo que seja feita de maneira digital, influencia na 

formação do aluno de forma integral, tanto em suas referências simbólicas, como também as 

afetivas e do pensamento, influenciando sua forma de pensar e ver o mundo e a si mesmo.  
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A forma como foi desenvolvida a proposta de leitura é diferente das atividades 

anteriores, pois aqui a mediadora usa a plataforma Youtube, em que há a contação da história e 

as páginas do livro físico discorrem ao longo vídeo selecionado.  

Sabe-se que no ensino remoto emergencial, o desafio na formação de leitores literários 

é fazer a aproximação entre o aluno e a leitura de maneira totalmente digital. Para isso, é 

necessário o uso das diferentes plataformas que proporcionam a convivência com o livro de 

literatura infantil em sua totalidade, em que haja o contato com as ilustrações e o texto. Aqui, a 

"Professora A" faz esta aproximação a partir do material escolhido: um vídeo em que as 

ilustrações, o texto e a narração estão em evidência.  

Em relação às atividades, observa-se que há uma liberdade da criança criar e recriar o 

que foi lido, a partir da sua perspectiva da leitura, além de permitir e instigar a criatividade e a 

imaginação. De acordo com Zilberman (2003, p. 25): 

 

A literatura infantil [...] é levada a realizar sua função formadora, que não se confunde 

com uma missão pedagógica. [...] Aproveitada em sala de aula na sua natureza 

ficcional que aponta a um conhecimento de mundo, e não enquanto súdita do ensino 

de boas maneiras (de se comportar e ser ou de falar e escrever), ela se apresenta como 

o elemento propulsor que levará a escola à ruptura com a educação contraditória e 

tradicional. (ZILBERMAN, 2003, p. 25). 

 

A literatura infantil não deve ser vista apenas como um pretexto para ensinar a falar, 

escrever ou padronizar uma forma de comportamento, pelo contrário, sua formação é 

formadora, apontando para um conhecimento de mundo que pode ser lida e interpretada a partir 

das diferentes perspectivas de cada aluno, sendo um elemento que rompe com a educação 

tradicional, que se baseia em uma sala de aula onde o professor detém o saber e o aluno é como 

uma tábula rasa, recusando propostas didático-pedagógicas que desenvolvam atividades de 

cunho social, político e cultural, sem respeitar as particularidades e a visão de mundo de cada 

aluno. 

Na formação do leitor literário, é importante que haja a consciência de que quem lê, já 

possui uma bagagem e uma visão de mundo. Freire (2003) destaca alguns exemplos: 

 
Desde que nascemos, vamos aprendendo a ler o mundo em que vivemos. Lemos no 

céu as nuvens que anunciam chuva, lemos nas cascas das frutas se elas estão verdes 

ou maduras, lemos no sinal de trânsito se podemos ou não atravessar a rua. E, quando 

aprendemos a ler livros, a leitura das letras no papel é uma outra forma de leitura, do 

mesmo mundo que já líamos, antes ainda de sermos alfabetizados. (FREIRE, 2003, p. 

5-6). 

 

Essa visão de mundo - quando criança - vai além da realidade, pois ela cria e recria em 

seu mundo. A imaginação e a fantasia são essenciais na formação do aluno. Souza e Bortolanza 



53 
 

(2012) afirmam que o texto literário para as crianças é “função humanizadora insubstituível e 

indispensável para o desenvolvimento integral de sua personalidade” (SOUZA e 

BORTOLANZA, 2012, p. 69). 

Para isso, é necessário destacar a importância da forma como se media a leitura e, 

também, o momento após a leitura. Nessa aula, verifica-se que a "Professora A" cumpre com 

sua função mediadora, entendo o papel do poema como um texto literário que tem como função 

o desenvolvimento integral da personalidade.  

No relato da "Professora A", em que ela conta o retorno da última atividade proposta, 

em que o aluno deve recriar um gato (em desenho, colagem, ou uma nova invenção), a partir 

da sua perspectiva e criatividade e uma aluna decide recriar a partir de uma fantasia, em que ela 

incorpora um personagem, criado por ela mesma.  

De acordo com Cosson (2014a), este momento pode ser considerado o último passo ao 

se ensinar a Literatura: a interpretação do que foi lido. Embora não haja uma socialização entre 

todos os alunos, a interpretação individual, aqui, é instigada a partir de outras formas de arte, 

explorando as diferentes formas de expressão que o aluno pode empregar.  

Como um complemento à proposta da "Professora A", para que haja uma socialização 

das diferentes manifestações artísticas a partir da proposta de leitura, tornando o processo de 

leitura e interpretação mais interessante, seria criar um momento de seminário síncrono em que 

as crianças podem apresentar suas criações e o que pensaram ao criá-las.  

Em uma proposta assíncrona, poderia ser realizado um quadro interativo, em que cada 

aluno pode fixar sua recriação em foto, criando um mural, assim como é construído murais na 

escola, em seu espaço físico, para mostra de trabalhos. Nesse caso, a ferramenta que pode ser 

utilizada é a Padlet (Disponível em: https://pt-br.padlet.com/. Acesso em: 07 jun. 2021), que é 

gratuita e de fácil acesso.  

Em conversa informal com a "Professora A", ela informou que neste ano de 2021 

utilizou esta ferramenta em algumas aulas e que gostou muito dos resultados, houve uma 

necessidade dos alunos se adaptarem a essa nova plataforma, mas que de fato, é bem 

interessante os resultados que ela proporciona.  

Sendo assim, através da confecção deste mural virtual, os alunos podem ver as 

produções dos outros colegas, havendo uma interação indireta, em que se pode refletir a partir 

das diferentes perspectivas que estarão presentes neste quadro interativo.  

Por fim, entende-se que há limitações ao pensar em propostas didático-pedagógicas para 

a formação de sujeitos leitores, de modo digital e assíncrono. O letramento literário acontece 

através da motivação, da leitura, da interpretação pessoal e social e, para isso, no ensino remoto 

https://pt-br.padlet.com/
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emergencial, é necessário que haja uma adaptação a partir das possibilidades existentes. Nesse 

sentido, a "Professora A", em suas propostas, cumpriu com suas funções mediadores de uma 

formadora de leitores literários, que leem, interpretam, contextualizam e refletem sobre a 

leitura. 

 A mediação, em seu papel, deve propor aulas com textos, poemas, fábulas, contos, 

mesmo que de forma digital, aproximando o aluno do mundo literário. Para a formação do aluno 

em sua totalidade, tanto cognitiva, quanto social e cultural, como um sujeito leitor, todos os 

aspectos citados são essenciais neste processo.  

 A Literatura Infantojuvenil é um caminho para que o aluno desenvolva o seu pensar, 

para mover-se no mundo em que vive. É aqui se inclui o letramento literário no Ensino 

Fundamental.  

 Em se tratando das novas tecnologias para o ensino remoto, modo em que as aulas da 

"Professora A" foram desenvolvidas, também todo o processo de construção desta monografia 

de Trabalho de Conclusão de Curso, corrobora-se com o defende Grillo (GRILLO apud 

ZANETTE, MAYER e FARINELLA, 2021, p. 39),  quando afirma que, ao propor e pensar as 

aulas, deve-se pensar na possibilidade de nos momentos síncronos "[...] aproveitar para 

conversar com nossos estudantes e solicitar leituras e escritas, gravar áudios, vídeos que possam 

ajudar os pequenos a criar vínculos, sugerir materiais acessíveis e conteúdos da internet que 

possam auxiliar na aquisição e desenvolvimento da escrita e da leitura."  

 Tanto nas aulas da "Professora A", quanto nas reflexões desta monografia, isto está 

presente no sentido de que ambas, professora e pesquisadora – como todos os demais – estão 

inseridas em momento de excepcionalidade, ou seja, em uma pandemia, o que – por outro 

ângulo, desafia a novas descobertas, entre elas, o uso das tecnologias educacionais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pensar e considerar a formação de sujeitos leitores em atividades de ensino remoto é 

uma maneira de planejar novas estratégias pedagógicas na formação destes alunos como 

leitores, aproximando-os, de maneira digital, de obras literárias, e oferecendo aos professores 

novas perspectivas do letramento literário na sala de aula virtual, através da análise de materiais 

didáticos da disciplina de Língua Portuguesa do 5º ano, que foram planejados no ano de 2020.    

Ao longo desta pesquisa, e para construir esta monografia, registrou-se que as atividades 

didático-pedagógicas analisadas, parte do corpus aqui desenvolvido, não apresentaram 

diretamente livros de Literatura Infantojuvenil (digitais ou físicos) nas propostas, contudo, 

houve o uso de textos literários, como fábulas e poemas, a partir de imagens e vídeos, como por 

exemplo, a utilização da ferramenta Youtube, o que se faz necessário propor o uso de novas 

ferramentas como bibliotecas e estantes virtuais, para que se traga propostas que aproximem o 

aluno das obras literárias, assim como o uso de outras plataformas que permitam a interação e 

o diálogo entre o mediador e o aluno.  

A experiência de ler uma obra literária traz ao sujeito diferentes experiências, onde são 

descobertos novos mundos, despertando emoções e sentimentos, imaginação e fantasia. O 

letramento literário permite ao aluno viver novas realidades, formar perspectivas e desenvolver 

o sujeito em sua totalidade, de maneira integral. 

Espera-se que, com esta reflexão, se tenha contribuído para os estudos na área da 

Pedagogia e na formação de leitores, processo necessário a ser desenvolvido nas escolas nas 

aulas de Língua Portuguesa, projeto de vida e em projetos interdisciplinares que envolvam a 

leitura, a reflexão de como a leitura é essencial na formação do aluno e como o mundo digital 

pode auxiliar nesse processo, visto a necessidade que se propôs no ensino remoto emergencial. 

Assim, as aulas planejadas se aproximam das características do processo de formação 

de sujeitos leitores, dentro das possibilidades digitais. Para isso, propor textos, vídeos e livros 

digitais, é o que se têm de materiais para a aproximação do aluno com obras literárias, além 

disso, faz sentido planejar aulas síncronas para discussão e interpretação dos textos lidos, 

entendendo que isto faz parte da proposta da formação do leitor. 

Formar novos leitores durante o ensino remoto emergencial exige, então, pensar 

diferentes formas de ensino-aprendizagem, uma delas é justamente a proposta de utilizar o 

audiovisual, aqui as leituras em vídeo, como aliado, visto que são as ferramentas disponíveis 

para contação de histórias, leitura oral, visualização das ilustrações, oferecendo uma mediação 

assíncrona. 
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 Assim, a proposta desenvolvida neste monografia como Trabalho de Conclusão de 

Curso, se alicerça nas aulas com enfoque na leitura que, adaptadas para o ensino remoto 

emergencial, possam auxiliar mediadores na formação de leitores, a fim de que as obras 

literárias estejam em enfoque nas práticas educacionais, não como um pretexto, mas para que 

seja possível neste período, aos alunos, adentrar ao universo literário, em que se tem a liberdade 

para fantasiar e imaginar. É aqui que se inclui o letramento literário no Ensino Fundamental, 

em que o texto está em destaque, a partir das plataformas digitais.  
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