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Apresentação

  Este produto educacional é resultado do desenvolvimento da
pesquisa intitulada: “LETRAMENTO LITERÁRIO E SUAS
CONTRIBUIÇÕES PARA O ENSINO DE LITERATURA: UM
ESTUDO TEÓRICO PRÁTICO” desenvolvida no Mestrado
Profissional do PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO
CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO (PPGEnCT/URI) da
UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E
DAS MISSÕES, sob a orientação da Profª. Drª. Rozelaine de
Fatima Franzin e sob a coorientação da Profª. Drª. Noemi Boer.
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  O presente produto educacional tem por objetivo apresentar
uma sequência didática que objetiva oportunizar aos educadores
uma proposta de letramento literário, a partir da orientação de
Rildo Cosson (2014), a qual revela uma grande contribuição
para o campo da educação. Cabe salientar que as atividades de
intervenção pedagógica realizadas em sala de aula SD,
possibilitam uma aproximação entre o aluno/leitor e a obra
literária.

 Neste produto educacional inicialmente será abordado os
conceitos e definições de “Letramento e Letramento Literário
como proposta norteadora inicial e em seguida serão
apresentadas algumas ponderações sobre a importância do
letramento literário, da literatura e da motivação para a leitura e
para finalizar apresenta-se algumas considerações a respeito
das Práticas Pedagógicas de Letramento Literário e uma
sequência didática desenvolvida efetivamente com os estudantes
do 8º ano do Ensino Fundamental Séries Finais de uma escola
pública durante as aulas de Língua Portuguesa a partir da
sequência básica de Rildo Cosson, referente as práticas
pedagógicas de letramento literário.
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1. Conceitos e Definições
de Letramento e
Letramento Literário

  Os conceitos de letramento foram introduzidos no Brasil a
partir dos anos 1980, na França illettrisme, e em Portugal
literacia. A palavra inglesa “literacy” etimologicamente se origina
da forma latina “littera”, cujo significado é “letra”, já o sufixo
“cy”, significa qualidade, condição de ser. Daí o surgimento do
letramento, pois abrange as diversas áreas do conhecimento
(SOARES, 2009, p. 17). Concordando com a autora até pode-se
dizer que o letramento faz parte de todas as áreas do
conhecimento, pois quem não é minimamente letrado não tem
acesso nem mesmo ao básico, que seria, para exemplificar, uma
receita de bolo.
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 Letramento é, pois, o resultado da ação de ensinar ou de
aprender a ler e escrever: o estado ou a condição que adquire
um grupo social ou um indivíduo como consequência de ter-se
apropriado da escrita (SOARES, 2009).

 Kleiman (1995) destaca que o letramento é uma prática
discursiva, que está relacionada ao papel da escrita para tornar
significativa a interação de um determinado grupo social, porém
não envolve práticas específicas de ler e de escrever. Assim, o
letramento são práticas sociais que perpassam a 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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 O letramento proporciona às pessoas utilizarem as suas
habilidades de leitura e da escrita, em um contexto específico, e
como essas habilidades se relacionam com as necessidades,
valores e práticas sociais. Em outras palavras, letramento não é
pura e simplesmente um conjunto de habilidades. No entanto,
sendo o indivíduo parte integrante de um contexto social,
político, econômico, político e histórico, a escola necessitaria ter
uma visão voltada para uma aprendizagem que tornasse o
estudante capaz de promover as mudanças diárias em seu
cotidiano. Esta responsabilidade envolveria uma aprendizagem
que fosse capaz de propiciar ao educando o desenvolvimento de
competências para compreender, interpretar, localizar,
selecionar, abstrair, acessar, organizar, para que a informação
seja usada para promover mudanças e aquisição de novos
conhecimentos.

 A informação e o conhecimento proporcionam ao cidadão a
comunicação, interação e sua inserção numa sociedade
igualitária usando-as com ética de forma eficiente. Rojo (2009) e
Street (2007) enfatizam os letramentos múltiplos, pois mediante
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a diversidade de práticas culturais e sociais de leitura e escrita
que se fazem presentes na sociedade atual, mais do que
letramento ou letramentos, o termo que abarca melhor essa
complexidade é letramentos múltiplos.

  Assim, “valorizar a leitura como fonte de informação, via de
acesso aos mundos criados pela literatura e possibilidade de
fruição estética, sendo capazes de recorrer aos materiais
escritos em função de diferentes objetivos” (BRASIL, 1997, p.
33).

  O Indicador de Alfabetismo Funcional (INAF) em parceria com o
Instituto Paulo Montenegro e a Organização Não Governamental
(ONG) Ação Educativa avaliaram o nível de letramento da
população brasileira, as habilidades da leitura e escrita, bem
como, as habilidades em matemática: 

1.  Indicador de Alfabetismo funcional.http://www.ipm.org.br/inaf
2.  O Instituto Paulo Montenegro é uma organização sem fins lucrativos, criada em 2000 para desenvolver e
disseminar práticas educacionais inovadoras que contribuam para a melhoria da qualidade da educação,
entendida como essencial para a construção de uma sociedade mais justa e desenvolvida.
http://www.ipm.org.br/
3.  Fundada em 1994, a Ação Educativa é uma associação civil sem fins lucrativos que atua nos campos da
educação, da cultura e da juventude, na perspectiva dos direitos humanos. http://acaoeducativa.org.br/
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Do ano de 2015 mostra que (27% das pessoas foram
classificadas como analfabetos funcionais, sendo apenas 4%,
correspondente ao grupo de pessoas consideradas
analfabetas, pesquisou-se pessoa na faixa etária idades entre
15 e 64 anos, mantendo-se estável em relação aos resultados
obtidos em 2011 na sua última edição. Já a quantidade de
pessoas classificadas como alfabetizadas funcionalmente
alcança 73% da população investigada, o que também revela
a manutenção do resultado obtido em 2011, que utilizou o
mesmo corte para esse grupo 95 ou mais pontos na escala
Inaf (INDICADOR DE ALFABETISMO FUNCIONAL, 2016, p. 7).

Os dados do Inaf (2018) demonstram:

Os resultados obtidos ao longo de mais de uma década
mostram uma significativa redução do número de Analfabetos,
caindo de 12%, em 2001-2002 para 4% em 2015, embora os
dados desta última edição sinalizem uma inflexão nessa
tendência, indicada por um novo aumento desse patamar em
2018. Ao longo dos anos, houve ainda uma redução da
proporção de brasileiros que conseguem fazer  uso  da  leitura
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da escrita e das operações matemáticas em suas tarefas do
cotidiano apenas em nível Rudimentar (de 27% em 2001-
2002 para um patamar estabilizado de pouco mais de 20%
desde 2009). Indivíduos classificados nesses dois níveis de
Alfabetismo compõem um grupo denominado pelo Inaf como
Analfabetos Funcionais. Os Analfabetos Funcionais –
equivalentes, em 2018, a cerca de 3 em cada 10 brasileiros –
têm muita dificuldade para fazer uso da leitura e da escrita e
das operações matemáticas em situações da vida cotidiana,
como reconhecer informações em um cartaz ou folheto ou
ainda fazer operações aritméticas simples com valores de
grandeza superior às centenas. (INDICADOR DE
ALFABETISMO FUNCIONAL, 2018, p. 8).

  Ao analisar essas informações foi possível traçar o nível do
letramento dos brasileiros, sendo que para sanar as lacunas
identificadas, faz-se necessário ações que oportunizem a
promoção de uma educação de qualidade. Diante desse
contexto, conforme ensina Kleiman (2007), o projeto
pedagógico deveria trabalhar com o conceito de letramento
literário para diminuir a distância  entre o  leitor  ideal  e  o  leitor 



1 4

real (estudante), de forma que esse se aproprie das normas e
convenções que regem a construção do universo ficcional e toda
escrita literária. Para que se cumpra o papel da escola, no que se
refere à formação de um leitor literário, é necessário estimular
uma leitura apropriada de textos literários através do ensino das
regras que regem esse tipo característico de escrita, tais como
as noções de gênero e estilo. 

 Na perspectiva de que existe a necessidade de melhorar o
ensino da literatura na escola, verifica-se a importância da
prática do letramento literário que, de acordo com Cosson
(2014, p. 23) “[...] é uma prática social e, como tal
responsabilidade da escola”.

 O letramento literário é definido: “como outros tipos de
letramento, continua sendo uma apropriação pessoal de práticas
de leitura/escrita, que não se reduzem à escola, embora passem
por ela” (PAULINO, 1998, p. 16). Portanto, de um modo geral, o
letramento literário acaba envolvendo as práticas de leitura,
como destaca o autor: 
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A formação de um leitor literário significa a formação de
um leitor que saiba escolher suas leituras, que aprecie
construções e significações verbais de cunho artístico,
que faça disso parte de seus fazeres e prazeres. Esse
leitor tem de saber usar estratégias de leitura
adequadas aos textos literários, aceitando o pacto
ficcional proposto, com reconhecimento de marcas
linguísticas de subjetividade, intertextualidade,
interdiscursividade, recuperando a criação de linguagem
realizada, em aspectos fonológicos, sintáticos,
semânticos e situando adequadamente o texto em seu
momento histórico de produção (PAULINO, 1998, p. 56).

  Pode-se observar que o letramento literário é um processo
ilimitado, onde sempre o indivíduo terá novos conhecimentos e o
foco não pode estar atrelado nas habilidades de ler gêneros
literários, mas sim na compreensão e interpretação dos mesmos.
Nesse contexto, inserem-se várias abordagens, a exemplo do
que afirma Cosson (2014, p. 25), “ao  tomar o letramento
literário   como  processo, estamos  tratando  de  um  fenômeno
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dinâmico, que não se encerra em um saber ou prática delimitada
a um momento específico”. Nas aulas de Língua Portuguesa o
letramento literário é uma prática diária, a qual não se encerra
quando termina a aula, mas continua acontecendo no ambiente
escolar, nas diferentes disciplinas e também em seu convívio
social.

  O autor supracitado explica que as práticas de leitura em sala
de aula não devem ser superficiais, mas sim que os estudantes
tenham a compreensão completa das obras lidas, só assim terão
capacidade de argumentar sobre o conteúdo. 
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Na prática pedagógica, o letramento literário pode ser
efetivado de várias maneiras, mas há quatro características
que lhe são fundamentais. Em primeiro lugar, não há
letramento literário sem o contato direto do leitor com a obra,
ou seja, é preciso dar ao aluno a oportunidade de interagir ele
mesmo com as obras literárias. Depois, o processo do
letramento literário passa necessariamente pela construção
de uma comunidade de leitores, isto é, um espaço de
compartilhamento de leituras no qual há circulação de textos
e respeito pelo interesse e pelo grau de dificuldade que o
aluno possa ter em relação à leitura das obras. Também
precisa ter como objetivo a ampliação do repertório literário,
cabendo ao professor acolher no espaço escolar as mais
diversas manifestações culturais, reconhecendo que a
literatura se faz presente não apenas nos textos escritos, mas
também em outros tantos suportes e meios. Finalmente, tal
objetivo é atingido quando se oferecem atividades
sistematizadas e contínuas direcionadas para o
desenvolvimento da competência literária, cumprindo-se,
assim, o papel da escola de formar o leitor literário (COSSON,
2014, p. 185-186).
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 A partir dos conceitos trazido pelos autores consultados,
pode-se entender que o letramento literário é o processo de
aquisição da leitura e escrita, através de textos literários, ou
seja, é uma condição de um indivíduo que é capaz de ler e
compreender os gêneros literários, e que acima de tudo
aprendeu a gostar de ler, a desenvolver habilidades de um
leitor.

 A partir dessas afirmações, pode-se dizer que a literatura
oferece diversão, proporciona o conhecimento de outros
lugares e pessoas; desenvolve o pensamento crítico;
contribuindo para as transformações no indivíduo,
modificando sua maneira de ver o mundo. É como um grão
colocado na terra fecunda, que gera novos frutos. “Pode-se
considerar que a Literatura é um importante incentivo à
leitura, sendo um elemento de expressão que representa o
todo e as particularidades de uma determinada realidade, a
vida em sua forma mais simples e peculiar” (CAVALCANTE,
2020, p. 02).



2. A importância do
letramento literário, da
literatura e da motivação
para a leitura
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2. A importância do
letramento literário, da
literatura e da motivação
para a leitura

  Quando se refere ao hábito da leitura, o que se percebe é uma
diminuição assustadora desta prática, bem como da capacidade
de compreender um texto lido. Inúmeras tentativas de cativar os
estudantes para este hábito são realizadas pelas escolas, pela
própria sociedade e até mesmo o governo criou leis de incentivo
à leitura e constantemente promove ações de promoção a este
hábito. Ter os livros na escola não garante que os estudantes se
tornem leitores. É preciso fazer parte do cotidiano da prática
pedagógica e, que os estudantes sejam estimulados à pratica da
leitura. 
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  Motivar o estudante, mostrar em pequenas doses diárias a
importância da leitura é uma das tarefas do professor. Mas não é
o reconhecimento do significado do ato de ler, da leitura como
fonte de conhecimento que leva o estudante a ler. O que leva-o a
ler são as várias motivações e interesses que correspondem à
sua personalidade e ao seu nível de desenvolvimento intelectual.
 

  Para que o estudante se sinta motivado, não basta ter o
contato com os livros, nem mesmo que o professor indique
alguns títulos em forma de sugestão, mas conforme argumenta
Lajolo (1994 p. 121), “um professor precisa gostar de ler,
precisa ler muito, precisa envolver-se com o que lê”, pois
somente o professor leitor vai contagiar seus estudantes com a
sua vontade de ler. Silva (2020, p. 147) relata que “o estudo de
Schaffner, Schiefele e Ulferts (2013) demonstrou que a
motivação para leitura pode levar as pessoas permanecerem
lendo por mais tempo e, consequentemente, promover
melhorarias em seu desempenho escolar”.
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Em geral os conceitos de ‘motivação’ e ‘interesse’ são usados
em pesquisa com o mesmo significado. Quando falamos em
‘motivação’ pensamos mais em impulsos e intenções
logicamente determinados que orientam o comportamento,
ao passo que as atitudes e experiências emocionais são o
fator determinante dos ‘interesses” (BAMBERG, 2008, p. 32).

 No momento que o docente apresenta o texto ao estudante,
ocorre a magia, ou seja, muitas vezes fantástico, interessante e
prazeroso. Então, o professor é responsável, mediador e
principalmente orientador no processo do gosto da leitura pelos
mesmos. Assim se percebe que a partir das ações e do discurso
do professor em sala de aula o estudante passa a ter o gosto
pela leitura modificando e melhorando sua competência leitora.
 
 Sobre os conceitos de motivação e interesse, Bamberg
esclarece:
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  É necessário ter a clareza de que para incentivar a formação de
um leitor, em fase inicial, é fundamental que a leitura saia dos
textos didáticos, assuma uma característica mais ampla,
despertando o interesse do leitor, e também que o material sobre
qual o professor trabalhe seja capaz de levar o estudante a
descobrir a sua capacidade criativa, enquanto descobre na busca
livre por textos, a sua própria leitura. 

 Entende-se que existe distinção entre os conceitos de
motivação e interesse. A motivação realizada pelo professor visa
despertar no estudante o prazer de ler. A partir da motivação, e
de acordo com seus interesses o estudante, por meio da sua
vivência adquirida e de suas experiências emocionais, escolhe a
leitura de acordo com o que lhe foram apresentadas pelo
professor. Geralmente essas motivações e interesses não são
percebidos conscientemente pelas crianças.
 

MO
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3. Práticas Pedagógicas
de Letramento Literário
através de uma
Sequência Didática

  As práticas pedagógicas são aplicadas em todos os espaços
formativos, apesar de serem focada na escola, onde se
concentra a educação formal. Vinculadas a uma rede
sócio/cultural que determina comportamentos e aprendizagens
não formais, as práticas pedagógicas fazem parte do cotidiano
da comunidade escolar e seu entorno. Franco (2015), diz que as
práticas pedagógicas correspondem à intencionalidade de uma
coletividade e atua, pela historicidade, no movimento dialético
entre resistências e desistências no confronto entre o que
idealizam as intenções e as imposições da totalidade. 
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 No entendimento de Grillo e Gessinger (2008) a prática
pedagógica do professor precisa ser fundamentada em saberes
científicos, pedagógicos e experienciais. Os saberes científicos
dizem respeito ao conhecimento específico da área de atuação
do professor e estão relacionados à sua formação acadêmica.
Os saberes que envolvem fundamentos pedagógicos dizem
respeito ao estudante que aprende, para a forma como ele
aprende e se relaciona consigo mesmo, com os outros e com o
próprio conhecimento. Auxilia na compreensão de que o ensino
está articulado com a aprendizagem, embora sejam processos
distintos. Os saberes pedagógicos incluem também o sistema
escolar e sua gestão, a organização curricular, o Projeto
Político Pedagógico e a legislação. 

 As autoras sustentam que a prática pedagógica está
fundamentada em um corpo teórico de conhecimentos que
possibilita uma constante relação dialética entre teoria e
prática. Concluem que os saberes científicos, pedagógicos e
experienciais dialogam com os desafios de um professor
reflexivo e articulado a contextos que consideram o ensino
como uma prática social. 
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 Para uma prática pedagógica alicerçada na realidade social, o
investimento deve-se voltar à formação e reflexão da ação do
professor e como elemento de motivação para a atitude
investigativa entre os educandos, para as descobertas e sua
formação intelectual, critica e criativa. Como afirma Veiga (1992,
p. 16) a prática pedagógica é “[...] uma prática social orientada
por objetivos, finalidades e conhecimentos, e inserida no
contexto da prática social. A prática pedagógica é uma dimensão
da prática social”. 

 Nesse contexto, acredita-se que com uma metodologia voltada
para uma educação que desperte o prazer de aprender, com
conteúdos significativos, a escola poderá atuar na formação do
ser humano, despertar a necessidade de assumir as tarefas da
vida com responsabilidade para que os estudantes possam ser
capazes de responder por seus próprios atos. 

 Nesse sentido ressalta Cosson (2014, p. 20) “a relação entre
literatura e educação está longe de ser pacífica”, essa
observação reflete a resistência encontrada nas propostas
literárias em sala de aula, muitos estudantes rejeitam não por
não gostar de ler, mas pela obrigação de seguir passos impostos 
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como o fichamento dos livros, discussão sobre datas, escola
literária, etc, informações importantes mas, que se não trabalhadas
de forma que desperte o interesse, a curiosidade do estudante, se
torna cansativa e acaba reforçando a ideia que ler é cansativo,
desmotivando mais os estudantes. Portanto, a leitura na sala de
aula vai muito além de o professor oferecer livros aos estudantes,
ele deve antes oferecer a ideia motivadora da importância de ler,
interagir, “viajar” em uma leitura.

 Nessa “viajem” literária, o professor deve ser não somente o
distribuídos de livros, mas o mediador, aquele que vai fazer com que
o estudante se motive, o professor e aquele que vai vender o roteiro
da viajem mostrando a beleza que irão encontrar no caminho. Os
métodos devem ser reconstruídos para trabalhar o interesse dos
estudantes, e nesse momento é que se percebe a importância de o
professor conhecer cada um, seus gostos, vontades, aptidões. A
interação se torna fundamental, pois é necessário mostrar ao
estudante a importância da leitura para o crescimento como ser
social. “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 (COSSON, 2014, p. 17).
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 Para o incentivo dos estudantes, Cosson (2014) propõe que
seja aplicado nas escolas a sequência básica que é composta por
quatro passos: motivação, introdução, leitura e interpretação.
Esta sequência tem o objetivo de chamar atenção para a
problemática da falta do interesse e a desmotivação dos
estudantes pelas leituras dos textos literários.

  - Motivação - consiste em preparar o aluno para entrar no
texto. O sucesso inicial do encontro do leitor com a obra
depende desse primeiro encontro. 

  -   Introdução - e tem como base a apresentação do autor e da
obra; sua função é que o aluno receba a obra de maneira
positiva, portanto, não deve ser longa.

 - Leitura - por ser uma atividade escolar, precisa de
acompanhamento, pois tem uma direção e um objetivo a
cumprir. O professor, nessa etapa, deve acompanhar o processo
de leitura dos alunos, com o intuito de auxiliá-los em suas
dificuldades, inclusive no que diz respeito ao ritmo de leitura.
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 - Interpretação - Rildo Cosson (2014) propõe que em um
cenário de letramento literário, devemos pensá-la em dois
momentos: interior e exterior. O primeiro é individual, é aquele
que acompanha a obra palavra por palavra, que decifra capítulo
por capítulo, até chegar à apreensão global da obra, que se
realiza logo após o término da leitura. O momento externo é a
concretização do ato de construção de sentido em uma
determinada comunidade de leitores. Nesse ponto, o letramento
literário feito na escola se distingue da leitura literária.

  Partindo das considerações apresentadas por Cosson (2014),
apresento aqui um exemplo de sequência didática desenvolvida
para ser aplicada com estudantes do Ensino Fundamental séries
finais, pois quando o estudante entra em contato com os livros,
ele organiza e cria uma linha de pensamento. Com isso, quando
o indivíduo lê, ele passa a ter opiniões e argumentos sobre o
tema lido, tornando-se um adulto questionador e crítico, em
contraponto, o indivíduo que não lê, não terá uma base literária
e muito menos poderá ser um formador de opiniões.
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Sequência
 Didática

Fonte: Adaptado de Cosson (2014)
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4. Sequência Didática
 Apresenta-se a seguir uma SD (Sequência didática)
desenvolvida e realizada com estudantes do 8º ano das séries
finais do Ensino Fundamental, em uma escola pública durante
as aulas de Língua Portuguesa, elaborada a partir da
sequência básica apresentada por Rildo Cosson (2014). Ela
permite que o estudante pense, se socialize e construa seus
saberes.

Fonte: https://www.amazon.com/Letramento-Liter%C3%A1rio-
Teoria-Pr%C3%A1tica-Portuguese/dp/8572443096

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=aVtCQ-6asVM
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  Primeira etapa -  Motivação: o autor escolhido para compor a
atividade foi Pedro Bandeira, pois ele traz em suas obras
personagens/estudantes que investigam eventos misteriosos
como detetives amadores, suas obras estimulam a imaginação, a
reflexão e a curiosidade dos estudantes.

 Assim, para incentivar a leitura em sala de aula propôs-se uma
SD, com destaque à produção de maquetes para representação
de cenas da obra Agora estou Sozinha de autoria de Pedro
Bandeira (2003).

 Segunda etapa - Introdução: inicialmente, apresentou-se
considerações a respeito da vida e obra de Pedro Bandeira,
autor da obra analisada neste estudo. Pedro Bandeira de Luna
Filho nasceu em Santos, São Paulo, no dia 9 de março de 1942.
Aos 19 anos ingressa na Faculdade de Filosofia, Letras e
Ciências Humanas na USP onde conclui 1965. 

Fonte: https://www.amazon.com.br/Agora-Estou-Sozinha-Pedro-
Bandeira/dp/8516035425
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  Com apenas 20 anos começou a escrever para o Jornal Última
Hora e trabalhou na Editora Abril, então formado dedicou-se ao
teatro profissional, atuando e dirigindo diversas peças teatrais.
Anos mais tarde, começou a escrever histórias para crianças, as
quais eram publicadas em revistas. Em 1983, Pedro Bandeira
passou a se dedicar integralmente à literatura. Publicou seu
primeiro livro "O Dinossauro Que Fazia Au-Au" (1983). Em 1984,
publicou o livro “A Droga da Obediência” iniciando uma série de
cinco livros para o público infanto-juvenil denominada “Os
Karas”, obras que conquistaram o público infanto-juvenil, e
passaram a ser indicadas para leitura no Ensino Médio.

 Considerado um dos mais famosos escritores da literatura
infanto-juvenil na atualidade, Pedro Bandeira é amante das
Letras, professor de Literatura Brasileira e Portuguesa,
conquistou o público mencionado com suas obras. Como diz a
Editora Ática (1999), ele é dono de um estilo próprio, ágil e
eletrizante, sabe contar histórias como ninguém. Recebeu vários
prêmios, como o Troféu APCA, da Associação Paulista de Críticos
de Arte e o Prêmio Jabuti, da Câmara Brasileira do Livro.
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  O autor busca através de suas histórias, prender a atenção de
jovens leitores. A obra escolhida tem como personagem principal
uma adolescente chamada Telmah que se vê sozinha após a
morte de sua mãe e com o repentino casamento de seu pai
(Cláudio), com a melhor amiga da sua falecida mãe (Alice).
Telmah descobre através de uma mensagem do fantasma de sua
mãe, que ela foi assassinada, e pede vingança. Para poder
esclarecer a verdade e vingar a morte de sua mãe, Telmah se
finge de doida. Tiago (o rapaz por quem Telmah é apaixonada)
lhe ajuda a desvendar a verdade. Em seu fingimento, ela e Tiago
descobrem a verdade, fazendo com que a própria Alice (sua
madrasta) revele à Cláudio, ao doutor Poloni e a um policial que
ela envenenou a mãe de Telmah. Antes que Alice seja presa, ela
bebe um veneno e morre após assumir a culpa, dizendo que tudo
foi por amor. Agora estou sozinha é a recriação livre da mais
famosa peça de teatro de todos os tempos: “Hamlet”, que o
genial inglês William Shakespeare escreveu no primeiro ano do
século XVII.
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  Terceira etapa - Leitura: foi organizado um cronograma de
leitura em sala de aula e complementada em casa, pois a escola
não dispunha de exemplares suficientes para todos os
estudantes. Cada estudante teve 7 dias para a conclusão da
leitura, totalizando em torno de 35 dias para que todos
realizassem a leitura da obra selecionada.

 Quarta etapa - Interpretação: os estudantes realizaram a
produção das maquetes em duas semanas, utilizando materiais
como: papelão, isopor, cola, tinta guache, E.V.A, brinquedos
(bonecos e carrinhos), palitos de picolé e de churrasco.

  Para identificar se o estudante teve uma compreensão a partir
da leitura da obra, foi aplicado um questionário relativo à obra
em questão e uma resenha sobre a obra literária trabalhada.

 Nessa etapa também teve a apresentação das maquetes para os
professores, estudantes, direção e coordenação da escola, onde
os estudantes socializaram as cenas trabalhadas para que as
pessoas que não participaram do processo identificassem as
maquetes produzidas de acordo com as cenas descritas na obra.
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 A principal atividade realizada se constituiu na criação de
maquetes, para representar as cenas analisadas pelos
estudantes da obra literária “Agora estou Sozinha”, de Pedro
Bandeira. Na sequência, apresentam-se fotos das maquetes
elaboradas pelos estudantes e do questionário aplicado com
questões sobre a história do livro, conforme representadas nas
figuras 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

 Figura 1 – Maquete 1

Fonte: estudantes 8º ano
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Figura 2 – Maquete 2

Figura 3 – Maquete 3

Fonte:  estudantes 8º ano

Fonte:  estudantes 8º ano
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Cena retratada na maquete 1, 2 e 3

  Essas maquetes retratam o momento que
Telmah foge da sua própria festa de aniversário e
senta na grama do jardim, junto com sua
cachorrinha. Ela quer ficar sozinha, pois é seu
primeiro aniversário após a morte de sua mãe. A
tristeza de Telmah nesse momento é muito
intensa e ela chora na companhia de Filhinha.

Figura 4 – Maquete 4

Cena retratada na maquete 4 

Fonte:  estudantes 8º ano
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  A maquete retrata um dos momentos que Telmah
acompanhada sempre de sua cachorrinha, Filhinha, vai para a
biblioteca para refugiar-se, pois andava sempre triste após a
morte de sua mãe. Sempre com Filhinha ao colo, a amiga que a
ouvira a vida inteira e que continuaria ouvindo, até morrer
vagueava por entre as estantes, sentindo o cheiro de todas as
culturas misturadas, de todas as personalidades que haviam ali.
Os livros do pai, os da mãe, os poucos livros que ela mesma
comprara. As heranças nunca lidas.

Figura 5 – Maquete 5

Fonte:  estudantes 8º ano
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Cena retratada nas maquetes 5 e 6

  Já era noite, estava chovendo e a Festa de aniversário de Telmah já havia acabado quando as amigas decidiram jogar o “jogo
do copo” para se distraírem. Foi nesse momento, segundo a história, que o espírito da mãe de Telmah se comunica com ela
para contar que havia sido assassinada. A partir desse momento ela começa a procurar pistas para descobrir, quem de fato,
assassinou sua mãe.

Figura 6 – Maquete 6

Fonte: estudantes 8º ano
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 QUARTA ETAPA - INTERPRETAÇÃO QUESTIÓNARIO* SOBRE O LIVRO “AGORA ESTOU SOZINHA” 

NOME DO ALUNO:
TURMA: 81

1)O livro “Agora estou sozinha” foi inspirado em qual obra de Shakespeare?
a) Sonhos de uma noite de verão
b) A megera domada
c) Hamlet

2) Como se chamavam as amigas de Telmah?
a) Gilda, Kika e Rosa
b) Alice, Kika e Rosa
c) Rosa, Alice e Gilda

 

G A B A R I T O :
 

1    A    B    C
2    A    B    C
3    A    B    C
4    A    B    C
5    A    B    C
6    A    B    C
7    A    B    C
8    A    B    C
9    A    B    C

* Questionário desenvolvido por Rosane Aparecida Stieler
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3) Após a morte de sua mãe, Telmah se sentia muito sozinha e sua amiga mais fiel era sua cadelinha chamada?
a) Kika
b) Feinha
c) Filhinha

4) Qual foi o jogo realizado pelas amigas de Telmah após a festa de seu aniversário, onde recebe informações que vai ajudá-la a
descobrir a verdade sobre a morte de sua mãe?
a) Jogo dos espíritos
b) Chamado dos espíritos
c) Chamado do copo

5) No livro conta que Telmah foi internada em um hospício, qual foi o motivo de sua internação?
a) Porque a namorada de seu pai queria livrar-se da menina
b) Porque seu pai acreditou que ela estava louca devido ao seu comportamento
c) Porque o Doutor amigo da família disse que Telmah estava louca

6) Tiago e Telmah se uniram para descobrir quem matou sua mãe. Durante uma visita de Tiago no hospício eles combinaram...
a) De realizar um teatro com fantoches para seu pai e sua futura madrasta para desvendar o segredo da morte de sua mãe
b) De seguir todos os passos de seu pai, pois acreditava ser ele oculpado
c) De conversar com o médico da família para que ele contasse algo que pudesse ser usado contra seu pai
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7) Quem ajudou Telmah a produzir os bonecos fantoches?
a) Wilma e Monga
b) Monga e Kika
c) Wilma e Borboleta

8) Por que Telmah estava fingindo estar louca?
a) Porque estava triste com a morte da mãe
b) Porque queria descobrir quem matou sua mãe
c) Porque não aceitava o casamento de seu pai

9) Na trama do livro Telmah tenta descobrir o verdadeiro culpado pela morte de sua mãe, mas somente no final ela consegue, 
que é o culpado?
a) Alice a namorada de seu pai
b) O Dr. Paloni, porque gostava de sua mãe
c) Seu pai para poder casar-se novamente

10) Como é o nome do autor da obra literária trabalhada?                                                                                    

11) Faça um breve resumo sobre a história contada no livro Agora estou sozinha.

 



Considerações Finais
 
 O produto educacional oportuniza aos educadores uma
proposta de letramento literário, a partir da orientação de
Rildo Cosson (2014), a qual revela uma grande contribuição
para o campo da educação. Cabe salientar que as atividades
de intervenção pedagógica realizadas em sala de aula,
Sequência Didática, que compõe o E-book, oportunizam uma
aproximação entre o estudante/leitor e a obra literária.

  Como podem ser constatadas, muitas são as possibilidades
de estudo referentes à leitura, além de tornar as aulas mais
atrativas e interessantes, certamente permitirá aos estudantes
uma melhor assimilação e compreensão da leitura realizada.
Uma aula diferenciada envolve, motiva e captura a atenção dos
estudantes, de forma que se tenha estudantes estimulados e
como consequência melhor aprendizagem. Assim, a leitura é
uma ferramenta que permeia todo o processo de construção
do saber em todos os níveis escolares.
 

  Consideramos que o resultado do produto educacional foi
satisfatório, pois colaborou com a prática pedagógica dos
educadores e a aplicabilidade da Sequência Didática relatada
teve resultados positivos, pois os estudantes perceberam que
a leitura é prazerosa e envolvente. 

 Percebeu-se também, que as atividades desenvolvidas na
Sequência Didática permitiram a participação ativa dos
estudantes, despertando atenção, curiosidade impactando
positivamente nos relacionamentos entre colegas e professor,
contribuindo para a construção de cidadãos éticos que
buscam serem críticos, informados, comprometidos em tudo o
que realizarem e acima de tudo, preparados para assumir o
exercício da cidadania na sociedade em que vivemos. Cabe ao
professor aprender a fazer uso das possibilidades e
potencializar seu uso, através de atividades criativas e
planejadas, ampliando assim, os espaços de ensino-
aprendizagem.
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