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linguagem e suas implicações no ensino, e das

1. Apresentação

concepções de leitura e compreensão textual, de acordo
com autores como Geraldi (1993), Koch (2017),
Marcuschi (2011) e Orlandi (1988), além de leituras

Neste caderno, apresentamos como sugestão para o

sobre postulados de Bakhtin (2003). As discussões

trabalho pedagógico com leitura do texto literário uma

sobre o texto literário e sobre a leitura do texto literário

proposta didática com atividades que buscam contribuir

em sala de aula estão ancoradas nos estudos de

para o desenvolvimento, em sala de aula, de práticas de

Candido (1995), Dalvi, Rezende e Jover-Faleiros (2013),

leitura de ensino de língua portuguesa que oportunizem

Gotlib (1990), entre outros. Para discorrer sobre as

o desenvolvimento da competência leitora dos alunos –

estratégias de leitura, o estudo se fundamenta em Koch

numa relação dialética entre a leitura de textos literários

e Elias (2007), Kleiman (2004), Solé (1998) e outros

e a leitura de mundo, por meio da utilização de

estudiosos do assunto, cujas noções apresentamos

estratégias de leitura.

neste caderno.

A proposta didática, planejada e aplicada pela autora

A proposta didática de leitura de contos foi desenvolvida

Schirley

Luiza

Rosa

a partir de sugestões de trabalho com estratégias de

pesquisa

do

Mestrado

(ROSA,

2019),

Profissional

compreende

em

Letras

–

leitura de alguns estudiosos do assunto, sobretudo de

ProfLetras, do Instituto Federal do Espírito Santo,

Isabel Solé (1998), que organiza a atividade de leitura

intitulada Estratégias de leitura do texto literário: uma

em três etapas - antes, durante e após a leitura, com

proposta didática com o gênero conto. Para fins de

estratégias a serem usadas em cada etapa.

pesquisa, foram realizados estudos que apresentam
reflexão teórica acerca dos conceitos de língua e
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Destaca-se que a proposta didática foi desenvolvida em

foram considerados os aspectos estéticos, éticos e

uma turma de 9º ano do ensino fundamental, em que

ideológicos dos textos, discutidos por Magalhães (1987)

foram realizadas leituras de três contos e aplicadas

e Khéde (1990), visto que o contato com essas

atividades específicas para cada etapa de leitura, tais

narrativas pode proporcionar aos alunos mais que uma

como fazer levantamento sobre os conhecimentos

experiência de leitura, mas uma experiência humana e

prévios das obras, fazer previsões sobre a relação do

estética (ROUXEL, 2013), na medida em que eles se

título com o texto e sobre a narrativa, compartilhar

envolvem não só com as histórias em si, mas com as

coletivamente as expectativas sobre a obra, verificar

histórias dos autores, com os contextos históricos dos

após a leitura se as previsões se confirmavam,

textos, relacionando-os às próprias histórias, o que

relacionar o texto a aspectos históricos e à realidade dos

gerou grande envolvimento na leitura e nas demais

alunos, identificar temas e refletir sobre as questões

atividades propostas.

humanas que abordam, expressar a compreensão do
texto, elaborar e responder perguntas, e produzir

Ao final da última produção de resenha, realizamos uma

resenhas sobre os textos lidos. Os contos escolhidos

Feira

para leitura foram Maria, de Conceição Evaristo,

apresentaram atividades relacionadas aos textos lidos,

Felicidade Clandestina, de Clarice Lispector, e Um

como apresentação dos autores e dos contos lidos em

Apólogo, de Machado de Assis. Os textos foram

sala de aula, exposição de ilustrações dos contos, leitura

escolhidos por serem considerados de grande qualidade

das resenhas produzidas, apresentação musical da

artística por diversos especialistas e por contemplarem a

canção

literatura canônica e a literatura considerada não

relacionando a música à leitura do conto “Maria”, de

canônica, ambas de extrema importância para a

Conceição Evaristo, leitura expressiva do conto “Um

formação leitora dos estudantes. Na escolha, também

Apólogo” por alunos da turma.

06

Literária

“Maria

na

escola,

Maria”,

de

em

que

Milton

os

alunos

Nascimento,

07

Esperamos que este material contribua com o trabalho

2. Introdução

dos(as) professores(as) de Língua Portuguesa para o
desenvolvimento da compreensão leitora de textos
literários dos alunos e para a produção de resenhas dos
textos lidos. Esta proposta pode ser expandida para a

O estudo que gerou a presente proposta trata-se de uma

leitura de outros textos, tendo por base as mesmas

pesquisa sobre estratégias de leitura de textos literários,

orientações teóricas, constituindo-se potencial recurso

aplicada a alunos de uma turma de 9º ano, de escola

pedagógico.

pública da rede estadual de ensino do Espírito Santo,
situada no município de Cariacica. Após identificar,
nessa turma, a necessidade de uma prática de leitura
que levasse os estudantes a desenvolverem uma melhor
competência em leitura de textos literários, objetivou-se
investigar quais estratégias de compreensão poderiam
potencializar a leitura de textos literários em sala de
aula.
Para o início do estudo, partiu-se do pressuposto de que
a leitura é uma prática social que remete a outras
leituras e leva o leitor a compreender e a interpretar o
texto, produzindo novos sentidos. Segundo Kleiman
(2004, p. 13), "[…] é mediante a interação de diversos
níveis

08

de

conhecimento,

como

o

conhecimento
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linguístico, o textual, o conhecimento do mundo, que o

construir uma escola voltada para a formação de

leitor consegue construir o sentido do texto". Desse

cidadãos”. No documento, o Ministério da Educação e

modo, a leitura torna-se mais que decodificação, mas

do Desporto, demonstrando preocupação com uma

um processo ativo e interativo de produção de sentidos.

formação escolar em consonância com a nova era de
avanços tecnológicos e com os progressos científicos,

Considerou-se a proposição de que o leitor deve ter

propõe revisão dos currículos escolares, de modo que

papel ativo no processo de construção de sentidos. A

os estudantes estejam preparados para ingressarem no

compreensão e a interpretação textual não acontecem

mundo do trabalho, cada vez mais exigente.

pela

leitura

passiva

do

texto,

conhecimentos

sociocognitivos, linguísticos, históricos, entre outros,

No que diz respeito ao ensino de língua portuguesa no

devem ser ativados, a fim de se promover o processo

ensino fundamental, as discussões no documento

interativo de produção de sentidos. A “ativação” desses

supracitado apontam a falta de domínio de leitura e

conhecimentos pode se dar pelo uso de estratégias de

escrita

leitura, sem as quais se corre o risco de o leitor “[...]

expresso na concentração da maior parte da repetência

passear os olhos sobre o texto sem escutá-lo [...]”,

escolar na primeira e na quinta séries (que equivalem ao

conforme afirma Geraldi (1993, p. 172). Nesse sentido, a

primeiro e sexto anos na denominação atual). Porém, as

escola tem papel social crucial na formação de leitores

orientações curriculares propostas como forma de

proficientes, pois a leitura engajada, ativa e participante,

superar tal problema parecem que, passados vinte anos,

é essencial tanto para o desenvolvimento escolar dos

não foram suficientes para uma melhoria efetiva no

alunos quanto para a sua formação humana.

ensino e na aprendizagem de leitura e escrita. Embora

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais -

inovadoras,

PCN’s (1998, p. 5), há “[...] a necessidade de se

curriculares não seriam capazes de transformações
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11

como

responsável

sabe-se

que

pelo

apenas

fracasso

tais

escolar,

mudanças

significativas na aprendizagem da leitura e da escrita,

compreensão de textos poderiam potencializar a leitura

uma vez que fatores como formação continuada e

de textos literários em sala de aula, formando leitores

valorização do professor, infraestrutura das instituições

ativos e responsivos na produção de sentidos, em uma

de ensino; recursos multimodais para o ensino, entre

perspectiva dialógica, em que o conhecimento é

outros,

o

produzido na interação autor-leitor mediada pelo texto.

desenvolvimento curricular e para a melhoria da

Embora o foco do estudo seja a leitura do texto literário,

aprendizagem. Toda essa situação se reflete na prática

compreendemos que a leitura ativa e responsiva deva se

docente

estender a todo e qualquer texto, seja literário, seja não

também

e,

por

seriam

essenciais

consequência,

na

para

formação

e

aprendizagem do aluno.

literário.

Atuando como professora de língua portuguesa da rede

A pesquisa, de caráter qualitativo, apresenta como

estadual de ensino do ES, com experiência de trabalho

produto a presente proposta didática de leitura de

em diferentes turmas do ensino fundamental, pude

contos, que busca colaborar para o desenvolvimento da

observar a dificuldade dos alunos em leitura e escrita,

compreensão leitora dos alunos, por meio da exploração

como resultado da não consolidação de aprendizagens

de estratégias de leitura em atividades com textos

de anos anteriores. É comum encontrarmos alunos cujas

literários.

leituras não vão além do ato de codificação e

experiências de leitura, oportunizar a transformação do

decodificação

aluno enquanto cidadão no mundo.

do

texto,

que

não

utilizam

com

Para

tanto,

pretende-se,

por

meio

de

propriedade a linguagem em atividades de escrita e
leitura, conforme a situação contextual o exigir.
Desse modo, a hipótese inicial da pesquisa foi que
algumas

estratégias

de

leitura

que

orientam

a

12
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3. Aspectos da leitura e
leitura de textos literários

alunos mais atuantes e responsivos na compreensão de
textos.
A fim de que se amplie a

Numa perspectiva de língua como interacional e

competência

dialógica, concepção adotada nesta proposta, e de

alunos,

linguagem

apontam

enquanto

atividade

interativa,

conjunta,

leitora

alguns
o

dos

autores
uso

de

mediada pelo diálogo, a leitura está integrada à

estratégias de leitura como

produção de sentido, via leitor e via autor, numa

um modo de potencializar

atividade cooperativa que é, por conseguinte, interativa

a compreensão textual de

(colaborativa) e dialógica. Tendo essas concepções de

forma

língua, linguagem, leitura e produção de sentido como

focando na interação de

ponto

seu conhecimento com o

basilar

para

qualquer

ação

educacional

ativa

pelo

leitor,

Temáticas e autores
sugeridos:
 Estratégias de Leitura:
Koch e Elias, Kleiman e
Solé.
 Dialogia da linguagem:
Bakhtin.
 Discurso e Leitura:
Orlandi.
 Horizontes da
compreensão: Marcuschi
 Leitura de literatura em
sala de aula: Candido,
Dalvi, Rezende e Rouxel,
Gotlib, Rezende e
Soares.

interventiva, e com o objetivo de potencializar a

texto e com o autor. Acrescidos a essas concepções,

compreensão do texto literário em sala de aula, por meio

aspectos como a dialogia da linguagem, a historicidade

do uso de estratégias de leitura, buscou-se aprofundar

da produção de leitura, os horizontes da compreensão,

nas especificidades da leitura do texto literário em sala

entre outros, também foram considerados na produção

de aula, sobretudo do gênero conto, no intuito de

desta proposta didática. Ressalta-se que a leitura de um

identificar quais formas de trabalho com a leitura de

texto literário, como o conto, apresenta especificidades

textos literários iriam ao encontro dos pressupostos

que também se buscou considerar, como a formação de

teóricos de língua, linguagem e leitura que tornariam os

um leitor que, além de construir um sentido e
argumentar sobre a leitura, seja também sensível ao
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15

4. Proposta didática de
leitura de contos

outro e ao mundo, por meio de uma experiência estética
e humana na leitura de textos literários.
Para aprofundamento nas noções teóricas apresentadas
nesta proposta, pode-se recorrer à leitura integral da

Em todas as atividades sugeridas na presente proposta,

dissertação da autora, Rosa (2019), além de outros

espera-se, como objetivos das atividades, que os

estudiosos sobre Leitura e Leitura de literatura em sala

estudantes se engajem na leitura compartilhada dos

de aula.

textos

integrais,

participando

ativamente

e

responsivamente da produção dialógica de sentidos em
cada atividade das etapas de leitura (antes, durante e
após).

E,

compreensão

assim,
de

que

possam

forma

oral

e

expressar

sua

escrita

ora

individualmente, ora coletivamente, e que se envolvam
de forma crítica e sensível na experiência da leitura de
textos literários. Para tanto, há a necessidade do
planejamento prévio, da mediação e da motivação dos
professores

junto

aos

alunos

participantes

das

atividades.
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enquanto produção escrita artística, reconhecendo que o
texto literário diferencia-se de outras formas de escrita

4.1 Leitura do conto “Maria”, de Conceição Evaristo

devido a sua linguagem e ao seu propósito de produção
e de leitura.

Turma: 9º ano
Conteúdo: Leitura e compreensão do gênero conto;
produção escrita de resenha.

momento da literatura em que escreve). Situar os alunos

Duração: Quatro aulas de 55 minutos
Verificação

do

desenvolvimento

Perguntar se os alunos conhecem a autora Conceição
Evaristo e apresentá-la brevemente (história de vida e

Texto: “Maria”, de Conceição Evaristo (Anexo A)
Avaliação:

• Levantar conhecimentos prévios.

da

compreensão dos estudantes por meio da análise dos
textos produzidos, dos questionários elaborados e
respondidos, bem como da participação durante as

sobre o contexto histórico, informando que o conto foi
publicado em 2015, no livro Olhos D’água. Perguntar se
os alunos sabem sobre acontecimentos importantes no
Brasil, no ano de 2015 (a

atividades.

Lei Complementar 150 foi

Estratégias de compreensão antes da leitura:

trabalhador doméstico os

aprovada, concedendo ao
mesmos direitos de um
trabalhador

• Definir objetivos de leitura.
Conversar com os alunos sobre a importância de se ter
um objetivo de leitura. Informar que os objetivos da

celetista).

Nesta estratégia, é interessante
que o professor leia, antes da
aula, sobre a biografia dos
autores, suas histórias de vida e
obras e a história relacionada à
época da narrativa lida, para
subsidiar o levantamento dos
conhecimentos prévios sobre os
textos lidos junto aos alunos.

Falar muito brevemente sobre preconceito étnico-social,
em especial no ano em que o texto foi publicado.

leitura do conto são conhecer e analisar o texto,

Chamar a atenção dos alunos para o título, perguntando

18
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se eles imaginam por que a autora escolheu o nome

Estratégias de compreensão durante a leitura:

Maria para dar título ao conto.
• Formular previsões sobre a parte do texto a ser lido.
• Fazer previsões sobre os acontecimentos da narrativa.

Iniciar a leitura do conto (em voz alta pelo professor, ou

Com base nos conhecimentos prévios explorados,

por um aluno, sendo que cada aluno deve ter o texto

solicitar aos alunos que façam previsões sobre a

integral). Pedir que parem a leitura no 3° parágrafo e

narrativa, por exemplo, se o texto fala sobre uma mulher

virem a folha. Com base na parte lida do texto, pedir que

rica chamada Maria; se a narrativa trata de uma história

falem se algumas de suas previsões se confirmaram e

de amor, entre outras reflexões. Os alunos devem ser

depois que recapitulem sucintamente o que já leram até

estimulados a arriscar e a formular suas previsões.

o ponto de pausa, a fim de verificar se conseguem

Como são apenas previsões, poderão, pela leitura do

responder às perguntas que fizeram. Solicitar que façam

texto, confirmar ou refutar o que disseram.

previsões, de forma oral, sobre o que acham que vai
acontecer

na

sequência,

por

exemplo,

com

a

• Fazer perguntas para o texto.

personagem principal e com o homem, o pai do primeiro

A partir das previsões feitas pelos alunos, e à margem

filho de Maria.

delas, solicitar que os alunos formulem, por escrito,
perguntas que gostariam que fossem respondidas pela

• Formular perguntas sobre o que foi lido.

leitura, por exemplo: Quem são os personagens? Quem

Estimular os alunos a fazerem perguntas ao texto, a

é o protagonista? Onde e quando ocorre a história?

partir do contexto histórico em que o conto foi escrito,
por exemplo: Qual a profissão da personagem principal?

20
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• Esclarecer possíveis dúvidas sobre o texto.

• Formulação e resposta de perguntas.

Se houver alguma dúvida sobre o que foi lido até o ponto

Cada aluno deve formular duas perguntas sobre o texto

em que a leitura foi suspensa, orientar os alunos a

e as respostas que julgar pertinentes e compartilhá-las

fazerem inferências, considerando o contexto em que os

oralmente com os colegas.

fatos acontecem. Se, ao final da leitura compartilhada,

Os alunos receberão uma cópia com as seguintes

a(s) dúvida(s) permanecer(em), fazer a mediação,

perguntas para responderem:

construindo com o aluno um percurso interpretativo, a

1. O texto se constrói por meio do discurso indireto,

partir do texto, para que a compreensão seja alcançada.

direto ou indireto livre? Responda à questão, copie um
trecho do conto que a confirme, e explique como a
escolha do tipo de discurso interfere no sentido

Estratégias de compreensão após a leitura do texto:

produzido.
• Identificação do tema.

2. Como se caracteriza o narrador (observador ou

Os alunos devem fazer leitura individual e silenciosa do

onisciente)? Responda à questão, retire um trecho do

texto. Após a leitura, o professor deve solicitar que eles

conto que justifique sua resposta. Explique os sentidos

identifiquem a(s) temática(s) tratada(s) no conto e

produzidos pela escolha do tipo de narrador.

questionar se o(s) tema(s) representa(m) questões

3. Destaque características dos personagens principais

universais para a humanidade. Os alunos devem

e dos personagens secundários.

compartilhar suas repostas com a turma.

4. Que valores morais os personagens demonstram?
5. Na sociedade atual, que perfil de pessoa esses
personagens representariam?

22

23

6. O que se pode inferir a respeito da escolha do nome

13. Tradicionalmente, o enredo do gênero conto

da personagem Maria e da não nomeação dos demais

apresenta a situação inicial, a complicação (conflito), o

personagens?

clímax e o desfecho, embora contos modernos e

7. Você se identifica com as características de algum

contemporâneos possam não apresentar essa estrutura

dos personagens? Explique.

rigidamente. No enredo do conto Maria, há algum

8. Você compararia algum personagem a alguém que

conflito/problema que desencadeia a narrativa? Qual?

conhece?

14. O trecho “Olha só, a negra ainda é atrevida, disse o

9. Você acredita que o que acontece com a personagem

homem, lascando um tapa no rosto da mulher” remete a

principal pode ocorrer na vida real? Se acreditar que

alguns temas em discussão atualmente. Comente

sim, dê exemplo(s).

alguma(s) dessa(s) discussões.

10. Trabalhadora doméstica é uma profissão de

15. Como se dá o desfecho do conto e qual relação de

prestígio? Como é a relação entre pessoas de classes

sentido se pode fazer com época da narrativa?

de menor prestígio e de maior prestígio social, como no

16. Quais reflexões o desfecho do conto instiga sobre

caso entre empregadas domésticas e patroas?

alguns comportamentos da sociedade contemporânea?

11. Em que local e tempo se passa a história?

17. No penúltimo parágrafo, a autora utiliza uma

Reescreva trechos da narrativa que justifiquem sua

expressão conotativa, de sentido figurado, identifique

resposta.

essa expressão e explique o seu sentido.

12. A autora utiliza um recurso chamado flashback, uma
interrupção na sequência temporal da narrativa, a fim de

• Elaboração de resenha

apresentar relato de evento passado. Copie algum

Solicitar aos alunos que façam uma resenha do conto

trecho que demonstre esse recurso.

para que seja exposta na feira de leitura da escola. A
resenha deve expor a compreensão detalhada e global

24
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do conto lido, bem como possuir comentário do aluno

Estratégias de compreensão antes da leitura:

com avaliação crítica sobre a obra. A resenha será
avaliada pela professora.

• Definir objetivos de leitura.
Conversar com os alunos sobre a importância de se ter

4.2 Leitura do conto “Felicidade Clandestina”, de

um objetivo de leitura. Informar que os objetivos da

Clarice Lispector

leitura do conto são conhecer e analisar o texto,
enquanto produção escrita artística, reconhecendo que o
texto literário diferencia-se de outras formas de escrita

Turma: 9º ano
Conteúdo: Leitura e compreensão do gênero conto;
produção escrita de resenha.
Texto: “Felicidade Clandestina”, de Clarice Lispector
(Anexo B)
Verificação

do

desenvolvimento

e de leitura.
• Levantar conhecimentos prévios.
Perguntar se os alunos conhecem a autora Clarice

Duração: Quatro aulas de 55 minutos
Avaliação:

devido a sua linguagem e ao seu propósito de produção

da

compreensão dos estudantes por meio da análise dos
textos produzidos, dos questionários elaborados e
respondidos, bem como da participação durante as
atividades.
Relembrando: [...] espera-se que os estudantes se engajem na
leitura compartilhada dos textos integrais, participando
ativamente e responsivamente da produção dialógica de sentidos
em cada atividade das etapas de leitura (antes, durante e após).
[...] e se envolvam de forma crítica e sensível na experiência da
leitura de textos literários.
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Lispector

e

apresentá-la

brevemente (história de vida
e momento da literatura em
que
alunos

escreve).
sobre

Situar
o

os

contexto

histórico em que a história
narrada ocorre, que não é

Nesta
estratégia,
é
interessante que o professor
leia, antes da aula, sobre a
biografia dos autores, suas
histórias de vida e obras, e a
história relacionada à época
da
narrativa
lida,
para
subsidiar o levantamento dos
conhecimentos prévios sobre
os textos lidos junto aos
alunos.

explícito, mas trata-se de uma época decorrida há
alguns anos. Informar que o conto foi publicado em
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1971, no livro Felicidade Clandestina. Chamar a atenção

Estratégias de compreensão durante a leitura:

dos alunos para o título, perguntando qual a expectativa
deles sobre a relação entre o título e o texto.

• Formular previsões sobre a parte do texto a ser lido.
Iniciar a leitura do conto (em voz alta pelo professor, ou

• Fazer previsões sobre os acontecimentos da narrativa.

por um aluno, sendo que cada aluno deve ter o texto

Com base nos conhecimentos prévios explorados,

integral). Pedir que parem a leitura no 4° parágrafo e

solicitar aos alunos que façam previsões sobre a

virem a folha. Com base na parte lida do texto, pedir que

narrativa: observar se o texto trata de uma história de

falem se algumas de suas previsões se confirmaram e

amor ou de amizade, entre outras reflexões. Os alunos

depois que recapitulem sucintamente o que já leram até

devem ser estimulados a arriscar e formular suas

o ponto de pausa, a fim de verificar se conseguem

previsões. Como são apenas previsões, poderão, pela

responder às perguntas que fizeram. Solicitar que façam

leitura do texto, confirmar ou refutar o que disseram.

previsões, de forma oral, sobre o que acham que vai
acontecer na sequência.

• Fazer perguntas para o texto.
A partir das previsões e à margem delas, solicitar que os

• Formular perguntas sobre o que foi lido.

alunos formulem, por escrito, perguntas que gostariam

Estimular os alunos a fazerem perguntas ao texto, por

que fossem respondidas pela leitura, por exemplo:

exemplo: Por que a menina ruiva agia da forma relatada

Quem são os personagens? Onde e quando ocorre a

no texto?

história?
• Esclarecer possíveis dúvidas sobre o texto.
Se houver alguma dúvida sobre o que foi lido até o ponto
em que a leitura foi suspensa, orientar os alunos a
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fazerem inferências, considerando o contexto em que os

Os alunos receberão uma cópia com as seguintes

fatos acontecem. Se ao final da leitura compartilhada

propostas de reflexão para responderem:

a(s) dúvida(s) permanecer(em), fazer a mediação,

1. O texto se constrói por meio do discurso indireto,

construindo com o aluno um percurso interpretativo, a

direto ou indireto livre? Responda à questão, copie um

partir do texto, para que a compreensão seja alcançada.

trecho do conto que a confirme, e explique como a
escolha do tipo de discurso interfere no sentido
produzido.

Estratégias de compreensão após a leitura do texto:

2. No texto há o uso de linguagem conotativa/figurada.
• Identificação do tema.

Copie dois exemplos desse tipo de linguagem e explique

Os alunos devem fazer leitura individual e silenciosa do

as

texto. Após a leitura, o professor deve solicitar que

produzidos.

identifiquem a(s) temática(s) tratada(s) no conto e

3. Identifique qual o tipo de narrador. Retire um trecho

questionar se esse(s) tema(s) representa(m) questões

do conto que justifique sua resposta. Explique os

universais para a humanidade. Os alunos devem

sentidos produzidos pela escolha do tipo de narrador.

compartilhar suas repostas com a turma.

4. Qual é o assunto tratado no texto?

possibilidades

de

sentidos

que

podem

ser

5. Como é feita a caracterização das personagens, de
• Formulação e resposta de perguntas.

modo superficial ou detalhado? Justifique.

Cada aluno deve formular duas perguntas sobre o texto

6. Além dos aspectos físicos das personagens, são

e as respostas que julgar pertinentes às questões e

apresentados também aspectos psicológicos, sociais e

compartilhá-las oralmente com os colegas.

morais. Identifique-os.
7. Identifique o conflito/problema que desencadeia a
narrativa no conto e qual a causa desse conflito.
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8. Identifique o local e o tempo em que se passa a

II. Por que a narradora aceitou se submeter ao jogo

história, destacando do texto trechos que comprovem

criado pela menina ruiva?

sua resposta.
9. Que relação se pode estabelecer entre o conflito das

11. Imagine-se no lugar da narradora e pense em como

personagens e a sociedade da época em que a história

ela se sentia. Como você agiria se estivesse no lugar

se passa?

dela?

10.

“Como

12. O que parece ter chocado mais a mãe da menina

casualmente, informou-me que possuía As reinações de

ruiva, quando ela descobre o jogo que a filha vinha

Narizinho, de Monteiro Lobato”, para responder às

fazendo com a narradora?

questões abaixo.

13. O que a decisão da mãe da menina ruiva

a)

Releia

No

o

trecho,

seguinte

o

trecho

emprego

da

do

conto:

expressão

como

representou para a narradora?

casualmente dá a entender que a atitude da filha do

14. Por que a narradora fingia que não sabia onde tinha

dono de livraria foi casual ou planejada?

guardado o livro e depois o encontrava?

b) O que a menina ruiva provavelmente imaginou a

15. Você se identifica com as características de algum

respeito da importância do livro para a narradora?

dos personagens? Explique.

c) De acordo com a narrativa, a posse do livro As

16. Você compararia algum dos personagens do conto a

reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato, possibilitou

alguém que conhece?

à menina ruiva exercer sobre a narradora uma tortura
chinesa. Responda:

• Elaboração de resenha

I. Que consequências físicas e emocionais resultam para

Solicitar aos alunos que façam uma resenha do conto

a narradora da tortura feita a ela pela menina ruiva?

para que seja exposta na feira de leitura da escola. A
resenha deve expor a compreensão detalhada e global
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do conto lido, bem como possuir comentário do aluno

Estratégias de compreensão antes da leitura:

relacionando o conto à sua realidade. A resenha será
avaliada pela professora.

• Definir objetivos de leitura.
Conversar com os alunos sobre a importância de se ter

4.3 Leitura do conto “Um Apólogo”, de Machado de

um objetivo de leitura. Informar que os objetivos da

Assis

leitura do conto são conhecer e analisar o texto bem
como apreciá-lo enquanto produção escrita artística,
pois, como texto literário, diferencia-se de outras formas

Turma: 9º ano
Conteúdo: Leitura e compreensão do gênero conto;
produção escrita de resenha.
Texto: Um Apólogo, de Machado de Assis (Anexo C)
Verificação

do

desenvolvimento

produção e de leitura.
• Levantar conhecimentos prévios.

Duração: Quatro aulas de 55 minutos
Avaliação:

de escrita devido a sua linguagem e ao seu propósito de

da

compreensão dos estudantes por meio da análise dos
textos produzidos, dos questionários elaborados e
respondidos, bem como da participação durante as
atividades.
Relembrando: [...] espera-se que os estudantes se engajem na
leitura compartilhada dos textos integrais, participando
ativamente e responsivamente da produção dialógica de
sentidos em cada atividade das etapas de leitura (antes, durante
e após). [...] e se envolvam de forma crítica e sensível na
experiência da leitura de textos literários.
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Perguntar

se

conhecem

o

apresentá-lo

os

alunos

autor

e

brevemente

(história de vida e momento
da

literatura

em

que

escreve). Situar os alunos
sobre o contexto histórico,

Nesta estratégia, é interessante
que o professor leia, antes da
aula, sobre a biografia do autor,
sua história de vida e obras e,
sobretudo, a leitura sobre o
contexto histórico vivido no
Brasil à época, a fim de
subsidiar o levantamento dos
conhecimentos prévios sobre o
texto lido junto aos alunos.

informando que o conto foi publicado em 1896, no livro
Várias Histórias. Perguntar se eles sabem sobre
acontecimentos importantes no Brasil entre 1888 e 1889,
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falar brevemente sobre a sociedade e a economia da

• Fazer perguntas para o texto.

época em que o texto foi publicado. Também chamar a

A partir das previsões e à margem delas, solicitar que os

atenção dos alunos para o título, perguntando se

alunos formulem, por escrito, perguntas que gostariam

conhecem a palavra apólogo; pedir a algum aluno da

que fossem respondidas pela leitura, por exemplo:

turma que pesquise o significado da palavra, em celular

Quem são os personagens? Como os personagens se

ou dicionário, e que compartilhe a definição dessa

relacionam? Onde e quando ocorre a história?

palavra com os colegas.
Estratégias de compreensão durante a leitura:
• Fazer previsões sobre os acontecimentos da narrativa.
Com base nos conhecimentos prévios explorados,

• Formular previsões sobre a parte do texto a ser lida.

solicitar aos alunos que façam previsões sobre a

Iniciar a leitura do conto (em voz alta pelo professor, ou

narrativa, por exemplo, levantar hipóteses sobre o que o

por um aluno, sendo que cada aluno deve ter o texto

texto trata, se sobre a relação entre dois amigos

integral). Pedir que todos parem a leitura no 17°

egoístas; se sobre uma história de amor; questionando

parágrafo e virem a folha. Com base na parte lida do

se os personagens vivem em uma fazenda, zona rural,

texto, pedir que falem se algumas de suas previsões se

ou se vivem em uma cidade, zona urbana. Os alunos

confirmaram e solicitar que recapitulem sucintamente o

devem ser estimulados a arriscar e formular suas

que já leram até aquele ponto, a fim de verificar se

previsões. Como são apenas previsões, eles poderão

conseguem

confirmar ou refutar o que disseram pela leitura do texto.

Solicitar que façam previsões, de forma oral, sobre o que

responder às perguntas que

fizeram.

acham que vai acontecer na sequência, por exemplo,
com as personagens principais, se elas se reconciliarão,
se mudarão de atitude uma em relação à outra etc.
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• Formular perguntas sobre o que foi lido.

Estratégias de compreensão após a leitura do texto:

Estimular os alunos a fazerem perguntas ao texto, a
partir do conhecimento do contexto histórico da época

• Identificação do tema.

em que a estória narrada ocorre, por exemplo: Naquele

Os alunos devem fazer leitura individual e silenciosa do

período, quem eram e como viviam as baronesas?

texto. Após a leitura, o professor deve solicitar que

Como era a relação das pessoas das classes mais

identifiquem a(s) temática(s) abordada(s) no conto e

baixas com as pessoas das classes altas, entre as

questionar se esse(s) tema(s) representa(m) questões

pessoas de classes de menor prestígio social e de maior

universais para a humanidade. Os alunos devem

prestígio social, como a costureira e a baronesa?

compartilhar suas respostas com a turma.

• Esclarecer possíveis dúvidas sobre o texto.

• Formulação e resposta de perguntas.

Se houver alguma dúvida sobre o que foi lido até o ponto

Cada aluno deve formular uma pergunta sobre o texto e

em que a leitura foi suspensa, orientar os alunos a

a resposta que julgar pertinente, e compartilhá-las

inferirem pelo contexto em que os fatos acontecem. Se

oralmente com os colegas.

ao

final

da

leitura

compartilhada

a(s)

dúvida(s)

permanecer(em), fazer a mediação, construindo com o

Os alunos receberão uma cópia com as seguintes

aluno um percurso interpretativo, a partir do texto, para

perguntas para responderem em dupla:

que a compreensão seja alcançada.

1. O texto se constrói por meio de uma linguagem
conotativa,

figurada.

Apresente

pelo

menos

um

argumento que justifique essa afirmação.
2. O narrador é só observador ou também é personagem
da

38

história?

Quais

trechos

podem

justificar

sua
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resposta? Explique os sentidos produzidos pela escolha

8. No enredo do conto lido, há algum conflito/problema

do tipo de narrador.

que desencadeia a narrativa? Qual?

3. Em que local e tempo se passa a história? Copie

9. Você imagina que o que acontece com os

trechos da narrativa que justifique sua resposta.

personagens principais (o conflito e o desfecho) poderia

4. Releia o trecho a seguir: - Por que está você com

realmente acontecer na realidade da época retratada

esse ar, toda cheia de si, toda enrolada, para fingir que

pelo conto? Comente.

vale alguma cousa neste mundo?

10. Você imagina que o que acontece com os

a) A quem pertence essa fala no texto e quais

personagens principais pode acontecer na realidade

características psicológicas desse personagem podem

atual? Dê um exemplo.

ser percebidas?

11. Como se dá o desfecho do conto e qual relação de

c) Ao longo do texto, que outras características

sentido se pode fazer com época da narrativa?

psicológicas dos personagens principais podem ser

12. No lugar da agulha, como você responderia à última

percebidas?

pergunta feita pela linha?

5. Na sociedade atual, que perfil de pessoa os

13. Na última linha, o professor de melancolia faz uma

personagens representariam (individualista, humilde,

metáfora. Explique o sentido dessa metáfora.

generosa etc.)?

14. Quais reflexões a narrativa do conto instiga sobre

6. Você se identifica com as características de algum

alguns comportamentos humanos?

dos personagens? Identifique-o e explique em que você
se identifica com ele.

• Elaboração de resenha

7. Você compararia algum personagem a alguém que

Solicitar aos alunos que façam uma resenha do conto

conhece?

para que seja exposta na feira de leitura da escola. A
resenha deve expor a compreensão detalhada e global
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5. Análise da compreensão
dos alunos após a aplicação
da proposta didática de
leitura de contos

do conto lido, bem como possuir comentário do aluno
com avaliação crítica sobre a obra. A resenha será
avaliada pela professora.

Após a realização de todas as atividades planejadas na
proposta didática de leitura de contos com o intuito de
potencializar a compreensão do texto literário, foi
constatado, pela pesquisa realizada, que o uso de
estratégias de leitura proporcionou interatividade entre
leitor-texto-autor, maior envolvimento dos alunos com o
texto, por meio de engajamento nas discussões sobre os
aspectos da narrativa, resultando em uma compreensão
dialógica do texto, em um processo ativo, criativo e
inventivo.
Assim, buscou-se criar possibilidades para que os
alunos compreendessem o texto literário para além dos
aspectos linguísticos, procurando fazer o caminho
inverso ao que geralmente se faz no ensino de literatura
na

escola,

em

que

se

começa

pela

estrutura/história/características do texto para somente
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depois apresentar o texto a fim de apontar os tópicos

alunos demonstraram dificuldade de compreender nas

ensinados. Pretendeu-se promover um engajamento

atividades diagnósticas realizadas, dificuldades que

maior do aluno com o texto lido, para isso, foram

apontavam para o baixo nível de proficiência em leitura

exploradas as estratégias de leitura, promovendo

do texto literário, tendo em vista os níveis dos horizontes

leituras compartilhadas entre os alunos, de modo que

de compreensão de Marcuschi (2011).

eles pudessem expressar suas experiências, seus
conhecimentos e suas emoções antes, durante e após a

Desse modo, ao longo da aplicação da proposta didática

leitura de cada texto. As atividades propostas não

de leitura de contos com o uso de estratégias de

tiveram foco somente nos aspectos linguísticos, mas

compreensão leitora, 25 alunos da turma pesquisada

também nas questões sociais, históricas e humanas por

realizaram todas as atividades interventivas propostas,

meio das experiências de leitura do texto literário.

sendo que cada aluno respondeu a quatro questionários
e produziu quatro resenhas, a fim de que a pesquisadora

5.1 Roteiro para verificação do nível de

pudesse analisar o desempenho dos alunos a cada texto

compreensão

lido e, assim, o desenvolvimento de sua compreensão,
essas produções foram essenciais para a análise do

A fim de verificar o desenvolvimento da compreensão
dos contos pelos alunos, foi utilizado o roteiro para
verificação do nível de compreensão que consta no
Apêndice A. Faz-se necessário ressaltar que este roteiro
foi construído após a aplicação de uma avaliação
diagnóstica e que se constitui de aspectos nos quais os
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desenvolvimento do nível de compreensão leitora dos
alunos e contribui, ainda, para a observação do
desenvolvimento da escrita. Nesse sentido, os objetos
de análise foram: Respostas ao último questionário
sobre o conto Um apólogo, de Machado de Assis, e
Resenha crítica do conto Um apólogo.
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Para a análise da compreensão de leitura dos alunos,

necessidade de uma atenção maior para esses aspectos

sujeitos da pesquisa, com o uso do roteiro de verificação

durante as atividades de leitura.

do nível de compreensão (APÊNDICE A), foram
observados os aspectos do roteiro em que foi assinalado

Pelo roteiro utilizado, também buscou-se analisar o nível

SIM para o aspecto que foi compreendido, NÃO para o

de leitura dos alunos conforme os horizontes de

aspecto que não foi compreendido e CP para o aspecto

compreensão

que foi compreendido parcialmente.

Ressaltamos que na avaliação diagnóstica, a leitura

propostos

por

Marcuschi

(2011).

realizada pela maioria dos alunos estava entre o nível da
Para preenchimento do referido roteiro foram analisadas

falta de horizonte e o nível do horizonte problemático.

tanto as respostas ao questionário aplicado quanto as

Nesse sentido, após as atividades interventivas de

resenhas produzidas pelos sujeitos da pesquisa. Desse

leitura de textos literários com o uso de estratégias de

modo, percebeu-se, pela quantidade significativa de

leitura, foi observado que a leitura realizada pelos 25

alunos que alcançaram compreensão total dos aspectos

alunos

(Sim), que houve um grande desenvolvimento na

predominantemente, no nível do horizonte máximo e no

compreensão dos alunos desde a primeira avaliação

nível do horizonte mínimo.

nas

atividades

encontrava-se,

diagnóstica. A quantidade de alunos que demonstraram
é

Considerando que, após a avaliação diagnóstica, foram

considerada aceitável e significa que ainda estão

realizadas as atividades interventivas de leitura de

desenvolvendo a compreensão. Já a quantidade de

contos com o uso de estratégias de compreensão

alunos que não demonstraram compreensão em cada

leitora,

aspecto é considerada razoável e aponta para a

considerando

compreensão

parcial

(CP)

em

cada

aspecto

dentro

do

tempo

ainda

que a

possível

da

escola;

compreensão

é mais

complexa que uma simples identificação de informações
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em um texto, pois se trata de resultado de um trabalhado

mais atenção na leitura para que alcancem melhor a

colaborativo que exige a interação entre leitor-texto-

compreensão, foi compartilhada com eles, em sala de

autor, sendo cada leitor sujeito dotado de identidade,

aula, a análise das produções de textos (resenhas dos

história,

contos lidos) de um aluno da turma, ou seja, quatro

cultura

e

vivências

que

influenciam

a

compreensão textual. Diante das considerações citadas,

resenhas.

Na

apresentação

das reflexões teóricas que sustentaram este estudo e,

expostos os pontos positivos das resenhas, com foco

sobretudo, das análises das produções dos alunos,

nos aspectos em que expressavam uma melhor

julga-se que o resultado da pesquisa foi satisfatório em

compreensão leitora do aluno à medida que as

relação à potencialização da compreensão de textos

atividades foram sendo desenvolvidas, da primeira

literários com o uso de estratégias de leitura, haja vista o

atividade diagnóstica à última atividade de leitura

desenvolvimento do nível de compreensão leitora dos

realizada; também foram destacados os aspectos que

alunos.

precisavam

ser

melhorados.

das

A

análises,

escolha

foram

pela

apresentação da análise das produções de um aluno é

5.2 Retorno aos alunos sobre o desenvolvimento da

devida ao tempo da aula, pois logo após a apresentação

compreensão leitora

da análise pela professora, foi solicitado que os alunos
também fizessem análise das produções textuais dos

No intuito de apresentar aos alunos um retorno sobre o
seu desenvolvimento em relação à compreensão leitora
referente aos textos lidos em sala de aula, uma vez que
é de grande importância que tenham ciência dos
aspectos melhorados e dos pontos que precisam dar

48

colegas, tendo por parâmetro a orientação da professora
que, no quadro, colocou as sugestões sobre o que
deveria ser observado, pois assim, com as informações
construídas anteriormente, os alunos poderiam analisar
os textos.
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Desse modo, foram apresentados oralmente pela
professora e registrados no quadro os aspectos em que
o aluno apresentou avanço na compreensão dos textos

6. Considerações finais

lidos e os aspectos que ele precisa aprimorar na leitura.
A professora destacou para a turma o progresso do

A elaboração desta proposta didática é resultado de

aluno na compreensão leitora e na expressão escrita de

pesquisa realizada durante o Mestrado profissional em

textos. Em seguida, todos os alunos foram estimulados a

Letras – PROFLETRAS. Embora esta proposta tenha

analisar

a

sido aplicada em sala de aula de uma turma de 9º ano,

professora fez e a fazer as devidas anotações no

ressaltamos que ela pode ser adaptada para outros anos

caderno, enquanto ela fazia as mediações necessárias.

do ensino fundamental ou para turmas do ensino médio.

Os alunos se envolveram bastante nessa atividade

Por meio da aplicação das atividades desta proposta,

fazendo muitos comentários orais com os colegas sobre

verificamos que o uso de estratégias de leitura pode

o que consideraram positivo e negativo nos textos,

contribuir para a compreensão do texto literário e, ainda,

dando suas opiniões pessoais sobre o desenvolvimento

favorecer o desenvolvimento da produção escrita de

da compreensão dos colegas, e anotaram os aspectos

resenhas.

as

resenhas

dos

colegas,

conforme

observados de acordo com o parâmetro apresentado
pela professora, que recolheu as análises escritas pelos

Durante a pesquisa, percebemos que o trabalho com a

alunos para avaliação. Essas análises demonstram, do

leitura, sobretudo do texto literário, é um desafio para os

ponto de vista de cada aluno, o desenvolvimento da

professores de língua portuguesa, uma vez que a

compreensão leitora dos colegas e contribuem para a

linguagem literária apresenta especificidades, como a

expansão da compreensão dos alunos que fizeram as

linguagem conotativa/figurada, que podem dificultar a

análises.

compreensão dos alunos, exigindo a mediação do
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professor e o uso de metodologias adequadas ao seu

se confirmavam, relacionando o texto a aspectos

contexto, a fim de que a compreensão textual seja

históricos e à própria realidade, identificando temas

construída dialogicamente.

emergentes nas narrativas e refletindo sobre as
questões

humanas

que

esses

temas

suscitam,

Desse modo, na aplicação da presente proposta,

expressando o que compreenderam, elaborando e

buscamos um engajamento maior do aluno com o texto,

respondendo perguntas e, finalmente, elaborando textos

por meio do uso de estratégias de compreensão leitora,

escritos, resenhas, sobre os contos lidos.

para que a leitura não acontecesse de forma superficial,
em que o aluno apenas reproduz informações explícitas

Destaca-se que a partir desta proposta didática foi

no

professora-

idealizada pela professora outra ação, o projeto Clube

pesquisadora na utilização das estratégias junto aos

de Leitura de Contos, em que os alunos leem contos

alunos em cada etapa de leitura, propiciamos um

diversos e, depois, em pequenos grupos, expressam

envolvimento de todos os alunos na compreensão dos

cada um a sua compreensão, e um representante do

textos, considerando os aspectos que envolvem a

grupo anota a participação da turma, conforme roteiro

leitura, de modo que construíssem sentido ativa e

pré-estabelecido.

texto.

Assim,

pela

atuação

da

colaborativamente, na interação leitor-texto-autor, uma
vez

que

todos

participarem

das

os

alunos

foram

atividades

como,

estimulados
por

a

exemplo,

Por fim, esperamos que esta proposta contribua para o
trabalho

com

leitura

em

sala

de

aula,

para

a

levantando os conhecimentos prévios sobre as obras,

potencialização da compreensão de textos literários

fazendo previsões sobre a relação do título com o texto,

pelos alunos e para a formação de um leitor ativo e

sobre a narrativa, compartilhando as expectativas com

sensível na produção de sentidos. Destacamos que as

os colegas, verificando, após a leitura, se as previsões

atividades que compõem este produto educacional
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representam apenas sugestões de trabalho com a leitura
de textos literários, diante de uma infinidade de outras
possibilidades, conforme a perspectiva teórica aqui
adotada, constituindo-se em uma ferramenta que visa
contribuir para o trabalho do professor.
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Nome do aluno:

APÊNDICE A
Roteiro para Verificação do Nível de Compreensão
Objetivo: Verificar o nível de compreensão do conto
pelos alunos.
Para

a análise da

compreensão de leitura

são

observados os aspectos apontados abaixo, em que será
assinalado SIM para o aspecto que foi compreendido,
NÃO para o aspecto que não foi compreendido e CP
para o aspecto que foi compreendido parcialmente.
Ressalta-se, porém, que esses aspectos podem ser
alterados conforme o texto escolhido.

Conforme os horizontes de compreensão propostos por
Marcuschi (2011), a leitura realizada pelo aluno encaixase, predominantemente, no seguinte nível:

Objetos de análise:
1.

Respostas ao questionário aplicado à turma sobre

o conto.
2.

Aspectos Analisados
Sim C.P. Não
1. Compreende o gênero textual
2. Reconhece na narrative:
Narrador (foco narrativo)
Personagens
Características físicas, psicológicas e
morais (quando houver)
Tempo
Espaço
Temática
Complicação/conflito
Relação entre o conflito e o contexto
sócio-histórico da narrativa
Relação entre o desfecho e o contexto
sócio-histórico da narrativa
3. Observa recursos expressivos da
linguagem literária
4. Relaciona os acontecimentos da
narrativa com a realidade atual

Resenha crítica do conto.
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Falta de Horizonte.
Horizonte Mínimo.
Horizonte Máximo.
Horizonte Problemático.
Horizonte Indevido.
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ótimas e havia melão. As crianças nunca tinham comido
melão. Será que os meninos gostavam de melão?

ANEXO A

A palma de uma de suas mãos doía. Tinha sofrido um
corte, bem no meio, enquanto cortava o pernil para a

Texto lido durante as atividades interventivas: Conto
“Maria”, de Conceição Evaristo

patroa. Que coisa! Faca a laser corta até a vida!
Quando o ônibus apontou lá na esquina, Maria abaixou
o corpo, pegando a sacola que estava no chão entre as

Maria estava parada há mais de meia hora no ponto de

suas pernas. O ônibus não estava cheio, havia lugares.

ônibus. Estava cansada de esperar. Se a distância fosse

Ela poderia descansar um pouco, cochilar até a hora da

menor, teria ido a pé. Era preciso mesmo ir se

descida. Ao entrar, um homem levantou lá de trás, do

acostumando com a caminhada. Os ônibus estavam

último banco, fazendo um sinal para o trocador. Passou

aumentando tanto! Além do cansaço, a sacola estava

em silêncio, pagando a passagem dele e de Maria. Ela

pesada. No dia anterior, no domingo, havia tido festa na

reconheceu o homem. Quanto tempo, que saudades!

casa da patroa. Ela levava para casa os restos. O osso

Como era difícil continuar a vida sem ele. Maria sentou-

do pernil e as frutas que tinham enfeitado a mesa.

se na frente. O homem assentou-se ao lado dela. Ela se

Ganhara as frutas e uma gorjeta. O osso a patroa ia

lembrou do passado. Do homem deitado com ela. Da

jogar fora. Estava feliz, apesar do cansaço. A gorjeta

vida dos dois no barraco. Dos primeiros enjoos. Da

chegara numa hora boa. Os dois filhos menores

barriga enorme que todos diziam gêmeos, e da alegria

estavam muito gripados. Precisava comprar xarope e

dele. Que bom! Nasceu! Era um menino! E haveria de se

aquele remedinho de desentupir o nariz. Daria para

tornar um homem. Maria viu, sem olhar, que era o pai do

comprar também uma lata de Toddy. As frutas estavam

seu filho. Ele continuava o mesmo. Bonito, grande, o
olhar assustado não se fixando em nada e em ninguém.
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Sentiu uma mágoa imensa. Por que não podia ser de

com muito medo. Não dos assaltantes. Não da morte.

outra forma? Por que não podiam ser felizes? E o

Sim da vida. Tinha três filhos. O mais velho, com onze

menino, Maria? Como vai o menino? cochichou o

anos, era filho daquele homem que estava ali na frente

homem. Sabe que sinto falta de vocês? Tenho um

com uma arma na mão. O de lá de trás vinha recolhendo

buraco no peito, tamanha a saudade! Tou sozinho! Não

tudo. O motorista seguia a viagem. Havia o silêncio de

arrumei, não quis mais ninguém. Você já teve outros...

todos no ônibus. Apenas a voz do outro se ouvia

outros filhos? A mulher baixou os olhos como que

pedindo

pedindo perdão. É. Ela teve mais dois filhos, mas não

rapidamente. O medo da vida em Maria ia aumentando.

tinha

Eles

Meu Deus, como seria a vida dos seus filhos? Era a

haveriam de ter outra vida. Com eles tudo haveria de ser

primeira vez que ela via um assalto no ônibus.

diferente. Maria, não te esqueci! Tá tudo aqui no buraco

Imaginava o terror das pessoas. O comparsa de seu ex-

do peito...

homem passou por ela e não pediu nada. Se fossem

O homem falava, mas continuava estático, preso, fixo no

outros os assaltantes? Ela teria para dar uma sacola de

banco. Cochichava com Maria as palavras, sem

frutas, um osso de pernil e uma gorjeta de mil cruzeiros.

entretanto virar para o lado dela. Ela sabia o que o

Não tinha relógio algum no braço. Nas mãos nenhum

homem dizia. Ele estava dizendo de dor, de prazer, de

anel ou aliança. Aliás, nas mãos tinha sim! Tinha um

alegria, de filho, de vida, de morte, de despedida. Do

profundo corte feito com faca a laser que parecia cortar

buraco-saudade no peito dele... Desta vez ele cochichou

até a vida.

um pouquinho mais alto. Ela, ainda sem ouvir direito,

Os assaltantes desceram rápido. Maria olhou saudosa e

adivinhou a fala dele: um abraço, um beijo, um carinho

desesperada para o primeiro. Foi quando uma voz

no filho. E logo após, levantou rápido sacando a arma.

acordou a coragem dos demais. Alguém gritou que

Outro lá atrás gritou que era um assalto. Maria estava

aquela puta safada conhecia os assaltantes. Maria
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ninguém

também!

Homens

também?

aos

passageiros

que

entregassem

tudo

assustou-se.

Ela

não

conhecia

assaltante

algum.

a passageira: Calma, pessoal! Que loucura é esta? Eu

Conhecia o pai do seu primeiro filho. Conhecia o homem

conheço esta mulher de vista. Todos os dias, mais ou

que tinha sido dela e que ela ainda amava tanto. Ouviu

menos neste horário, ela toma o ônibus comigo. Está

uma voz: Negra safada, vai ver que estava de coleio

vindo do trabalho, da luta para sustentar os filhos...

com os dois. Outra voz ainda lá do fundo do ônibus

Lincha! Lincha! Lincha! Maria punha sangue pela boca,

acrescentou: Calma gente! Se ela estivesse junto com

pelo nariz e pelos ouvidos. A sacola havia arrebentado e

eles, teria descido também. Alguém argumentou que ela

as frutas rolavam pelo chão. Será que os meninos

não tinha descido só para disfarçar. Estava mesmo com

gostam de melão?

os ladrões. Foi a única a não ser assaltada. Mentira, eu

Tudo foi tão rápido, tão breve. Maria tinha saudades do

não fui e não sei por quê. Maria olhou na direção de

seu ex-homem. Por que estavam fazendo isto com ela?

onde vinha a voz e viu um rapazinho negro e magro,

O homem havia segredado um abraço, um beijo, um

com feições de menino e que relembrava vagamente o

carinho no filho. Ela precisava chegar em casa para

seu filho. A primeira voz, a que acordou a coragem de

transmitir o recado. Estavam todos armados com facas a

todos, tornou-se um grito: Aquela puta, aquela negra

laser que cortam até a vida. Quando o ônibus esvaziou,

safada estava com os ladrões! O dono da voz levantou e

quando chegou a polícia, o corpo da mulher já estava

se encaminhou em direção a Maria. A mulher teve medo

todo dilacerado, todo pisoteado.

e raiva. Que merda! Não conhecia assaltante algum.

Maria queria tanto dizer ao filho que o pai havia

Não devia satisfação a ninguém. Olha só, a negra ainda

mandado um abraço, um beijo, um carinho.

é atrevida, disse o homem, lascando um tapa no rosto
da mulher. Alguém gritou: Lincha! Lincha! Lincha!... Uns
passageiros desceram e outros voaram em direção a
Maria. O motorista tinha parado o ônibus para defender
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Mas que talento tinha para a crueldade. Ela toda era
pura vingança, chupando balas com barulho. Como essa

ANEXO B

menina

devia

nos

odiar,

nós

que

éramos

imperdoavelmente bonitinhas, esguias, altinhas, de
Texto lido durante as atividades interventivas: Conto

cabelos livres. Comigo exerceu com calma ferocidade o

“Felicidade Clandestina”, de Clarice Lispector

seu sadismo. Na minha ânsia de ler, eu nem notava as
humilhações a que ela me submetia: continuava a

Ela

era

gorda,

baixa,

sardenta

e

de

cabelos

implorar-lhe emprestados os livros que ela não lia.

excessivamente crespos, meio arruivados. Tinha um

Até que veio para ela o magno dia de começar a exercer

busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos

sobre mim uma tortura chinesa. Como casualmente,

achatadas. Como se não bastasse enchia os dois bolsos

informou-me que possuía As reinações de Narizinho, de

da blusa, por cima do busto, com balas. Mas possuía o

Monteiro Lobato.

que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de

Era um livro grosso, meu Deus, era um livro para se ficar

ter: um pai dono de livraria.

vivendo

Pouco aproveitava. E nós menos ainda: até para

completamente acima de minhas posses. Disse-me que

aniversário, em vez de pelo menos um livrinho barato,

eu passasse pela sua casa no dia seguinte e que ela o

ela nos entregava em mãos um cartão-postal da loja do

emprestaria.

pai. Ainda por cima era de paisagem do Recife mesmo,

Até o dia seguinte eu me transformei na própria

onde morávamos, com suas pontes mais do que vistas.

esperança da alegria: eu não vivia, eu nadava devagar

Atrás escrevia com letra bordadíssima palavras como

num mar suave, as ondas me levavam e me traziam.

“data natalícia” e “saudade”.

No dia seguinte fui à sua casa, literalmente correndo. Ela

com

ele,

comendo-o,

dormindo-o.

E

não morava num sobrado como eu, e sim numa casa.
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Não me mandou entrar. Olhando bem para meus olhos,

que ela me escolhera para eu sofrer, às vezes adivinho.

disse-me que havia emprestado o livro a outra menina, e

Mas, adivinhando mesmo, às vezes aceito: como se

que eu voltasse no dia seguinte para buscá-lo.

quem

Boquiaberta, saí devagar, mas em breve a esperança de

danadamente que eu sofra.

novo me tomava toda e eu recomeçava na rua a andar

Quanto tempo? Eu ia diariamente à sua casa, sem faltar

pulando, que era o meu modo estranho de andar pelas

um dia sequer. Às vezes ela dizia: pois o livro esteve

ruas de Recife. Dessa vez nem caí: guiava-me a

comigo ontem de tarde, mas você só veio de manhã, de

promessa do livro, o dia seguinte viria, os dias seguintes

modo que o emprestei a outra menina. E eu, que não

seriam mais tarde a minha vida inteira, o amor pelo

era dada a olheiras, sentia as olheiras se cavando sob

mundo me esperava, andei pulando pelas ruas como

os meus olhos espantados.

sempre e não caí nenhuma vez.

Até que um dia, quando eu estava à porta de sua casa,

Mas não ficou simplesmente nisso. O plano secreto da

ouvindo humilde e silenciosa a sua recusa, apareceu

filha do dono de livraria era tranqüilo e diabólico. No dia

sua mãe. Ela devia estar estranhando a aparição muda

seguinte lá estava eu à porta de sua casa, com um

e diária daquela menina à porta de sua casa. Pediu

sorriso e o coração batendo. Para ouvir a resposta

explicações a nós duas. Houve uma confusão silenciosa,

calma: o livro ainda não estava em seu poder, que eu

entrecortada de palavras pouco elucidativas. A senhora

voltasse no dia seguinte. Mal sabia eu como mais tarde,

achava cada vez mais estranho o fato de não estar

no decorrer da vida, o drama do “dia seguinte” com ela

entendendo. Até que essa mãe boa entendeu. Voltou-se

ia se repetir com meu coração batendo.

para a filha e com enorme surpresa exclamou: mas este

E assim continuou. Quanto tempo? Não sei. Ela sabia

livro nunca saiu daqui de casa e você nem quis ler!

que era tempo indefinido, enquanto o fel não escorresse

E o pior para essa mulher não era a descoberta do que

todo de seu corpo grosso. Eu já começara a adivinhar

acontecia. Devia ser a descoberta horrorizada da filha
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quer

me

fazer

sofrer

esteja

precisando

que tinha. Ela nos espiava em silêncio: a potência de

achava-o, abria-o por alguns instantes. Criava as mais

perversidade de sua filha desconhecida e a menina loura

falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era

em pé à porta, exausta, ao vento das ruas de Recife. Foi

a felicidade. A felicidade sempre iria ser clandestina para

então que, finalmente se refazendo, disse firme e calma

mim. Parece que eu já pressentia. Como demorei! Eu

para a filha: você vai emprestar o livro agora mesmo. E

vivia no ar… havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma

para mim: “E você fica com o livro por quanto tempo

rainha delicada.

quiser. ”Entendem? Valia mais do que me dar o livro:

Às vezes sentava-me na rede, balançando-me com o

pelo tempo que eu quisesse “é tudo o que uma pessoa,

livro aberto no colo, sem tocá-lo, em êxtase puríssimo.

grande ou pequena, pode ter a ousadia de querer”.

Não era mais uma menina com um livro: era uma mulher

Como contar o que se seguiu? Eu estava estonteada, e

com o seu amante.

assim recebi o livro na mão. Acho que eu não disse
nada. Peguei o livro. Não, não saí pulando como
sempre. Saí andando bem devagar. Sei que segurava o
livro grosso com as duas mãos, comprimindo-o contra o
peito. Quanto tempo levei até chegar em casa, também
pouco importa. Meu peito estava quente, meu coração
pensativo.
Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não o
tinha, só para depois ter o susto de o ter. Horas depois
abri-o, li algumas linhas maravilhosas, fechei-o de novo,
fui passear pela casa, adiei ainda mais indo comer pão
com manteiga, fingi que não sabia onde guardara o livro,
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— Mas por quê?
— É boa! Porque coso. Então os vestidos e enfeites de

ANEXO C

nossa ama, quem é que os cose, senão eu?
— Você? Esta agora é melhor. Você é que os cose?

Texto lido durante as atividades interventivas: Conto
“Um Apólogo, de Machado de Assis

Você ignora que quem os cose sou eu, e muito eu?
— Você fura o pano, nada mais; eu é que coso, prendo
um pedaço ao outro, dou feição aos babados…

Era uma vez uma agulha, que disse a um novelo de

— Sim, mas que vale isso? Eu é que furo o pano, vou

linha:

adiante, puxando por você, que vem atrás, obedecendo

— Por que está você com esse ar, toda cheia de si, toda

ao que eu faço e mando…

enrolada, para fingir que vale alguma coisa neste

— Também os batedores vão adiante do imperador.

mundo?

— Você é imperador?

— Deixe-me, senhora.

— Não digo isso. Mas a verdade é que você faz um

— Que a deixe? Que a deixe, por quê? Porque lhe digo

papel subalterno, indo adiante; vai só mostrando o

que está com um ar insuportável? Repito que sim, e

caminho, vai fazendo o trabalho obscuro e ínfimo. Eu é

falarei sempre que me der na cabeça.

que prendo, ligo, ajunto…

— Que cabeça, senhora? A senhora não é alfinete, é

Estavam nisto, quando a costureira chegou à casa da

agulha. Agulha não tem cabeça. Que lhe importa o meu

baronesa. Não sei se disse que isto se passava em casa

ar? Cada qual tem o ar que Deus lhe deu. Importe-se

de uma baronesa, que tinha a modista ao pé de si, para

com a sua vida e deixe a dos outros.

não andar atrás dela. Chegou a costureira, pegou do

— Mas você é orgulhosa.

pano, pegou da agulha, pegou da linha, enfiou a linha na

— Decerto que sou.

agulha, e entrou a coser. Uma e outra iam andando
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orgulhosas, pelo pano adiante, que era a melhor das

a um lado ou outro, arregaçava daqui ou dali, alisando,

sedas, entre os dedos da costureira, ágeis como os

abotoando, acolchetando, a linha, para mofar da agulha,

galgos de Diana — para dar a isto uma cor poética. E

perguntou-lhe:

dizia a agulha:

— Ora agora, diga-me, quem é que vai ao baile, no

— Então, senhora linha, ainda teima no que dizia há

corpo da baronesa, fazendo parte do vestido e da

pouco? Não repara que esta distinta costureira só se

elegância? Quem é que vai dançar com ministros e

importa comigo; eu é que vou aqui entre os dedos dela,

diplomatas, enquanto você volta para a caixinha da

unidinha a eles, furando abaixo e acima…

costureira, antes de ir para o balaio das mucamas?

A linha não respondia nada; ia andando. Buraco aberto

Vamos, diga lá.

pela agulha era logo enchido por ela, silenciosa e ativa,

Parece que a agulha não disse nada; mas um alfinete,

como quem sabe o que faz, e não está para ouvir

de cabeça grande e não menor experiência, murmurou à

palavras loucas. A agulha vendo que ela não lhe dava

pobre agulha:

resposta, calou-se também, e foi andando. E era tudo

— Anda, aprende, tola. Cansas-te em abrir caminho

silêncio na saleta de costura; não se ouvia mais que o

para ela e ela é que vai gozar da vida, enquanto aí ficas

plic-plic-plic-plic da agulha no pano. Caindo o sol, a

na caixinha de costura. Faze como eu, que não abro

costureira dobrou a costura, para o dia seguinte;

caminho para ninguém. Onde me espetam, fico.

continuou ainda nesse e no outro, até que no quarto

Contei esta história a um professor de melancolia, que

acabou a obra, e ficou esperando o baile.

me disse, abanando a cabeça:

Veio a noite do baile, e a baronesa vestiu-se. A

— Também eu tenho servido de agulha a muita linha

costureira, que a ajudou a vestir-se, levava a agulha

ordinária!

espetada no corpinho, para dar algum ponto necessário.
E enquanto compunha o vestido da bela dama, e puxava
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