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APRESENTAÇÃO

Este Produto Educacional em formato de ebook foi gerado a 
partir da Dissertação de Mestrado em Ensino na Educação Básica 
desenvolvida no CEPAE/UFG, intitulada De ponta a ponta: nar-
rativas infantis e formação do leitor literário do Ensino Fundamen-
tal – Anos Iniciais. Nossa intenção com a elaboração deste material 
educacional, sob o título Experiência estética com narrativas infantis: 
contributo para a formação de leitores literários no Ensino Fundamen-
tal – Anos Iniciais, é cumprir com o compromisso político e social 
assumido junto ao programa, de contribuir com a melhoria do Ensi-
no na Educação Básica. Para tanto, nos propusemos a disponibilizar 
esse suporte didático pedagógico online, por meio da plataforma di-
gital Medium Brasil e do portal Educapes, para o acesso gratuito dos 
docentes dessa etapa de ensino. Assim, poderemos contribuir com 
o processo de formação e constituição de leitores do texto literário 
e como sujeitos mais emancipados e mais humanizados, portanto, 
seres críticos e aptos a atuarem de forma ativa nessa sociedade em 
transformação. Isso permite valorizar as relações dialógicas no pro-
cesso de mediação de leitura com as narrativas infantis, nesse caso, as 
de Sylvia Orthof, Ruth Rocha e Ana Maria Machado. 

A referida proposta foi aplicada no contexto de sala de aula 
em doze encontros, no segundo semestre do ano de 2019, com duas 
turmas do Ensino Fundamental – Anos Iniciais: do 1º ano, com 31 
alunos, e do 5º ano, com 33 alunos, na Escola Municipal Alessandro 
Miguel, campo da pesquisa. A ação foi estendida, em uma das etapas 
da experiência estética, ao âmbito familiar dos participantes, com o 



8

propósito de valorizar a importante interação da família nesse pro-
cesso dialógico de formação e construção de conhecimento. 

Pretende-se, portanto, reafirmar o poder das histórias infantis 
como elemento de fruição para a criança e como forma de incentivar 
a prática da leitura literária e ressignificar as experiências individuais 
discentes na construção de consciências de mundo. Busca-se, tam-
bém, estimular e valorizar a interação da família em ações pedagógi-
cas de leitura na escola, mediante experiências de incentivo à prática 
da leitura literária no âmbito familiar e ao diálogo entre leitores e 
obras literárias, mediante uma aposta na formação de leitores lite-
rários e na diminuição dos índices de pessoas não leitoras em nosso 
país. 

É desse modo, afinal, que se pode vislumbrar um novo para-
digma de formação escolar: mais voltado a liberdade, a emancipação 
e a construção de uma sociedade cada vez menos afeta à barbárie.
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1   EXPERIÊNCIA ESTÉTICA VIVENCIADA 
COM A PESQUISA QUE RESULTOU UM 

PRODUTO EDUCACIONAL

“A análise das obras feita na escola não deve-
ria mais ter por objetivo ilustrar os conceitos 
recém-introduzidos... sua tarefa deveria ser a 
de nos fazer ter acesso ao sentido dessas obras 
– pois postulamos que esse sentido, por sua 
vez, nos conduz a um conhecimento do huma-
no, o qual importa a todos. [...] é necessário 
passar das ideias à ação.” 

(TODOROV, 2009, p. 89)

Acredito que a prática da leitura literária na escola representa 
vida: fonte de prazer, de emoções, de novas descobertas, de desen-
volvimento cognitivo e de transformações em nível humano e de co-
nhecimento de mundo. E a escola, o espaço social privilegiado para 
garantir o acesso do leitor criança à literatura e os estímulos necessá-
rios para que o “diálogo entre leitor/texto” se estabeleça (COELHO, 
2000, p. 15). Assim, é pela mediação docente que a criança terá opor-
tunidade de melhor apropriar-se dos sentidos das obras literárias e, 
consequentemente ampliar a sua consciência de mundo. Parto deste 
pressuposto para propor o trabalho com a pesquisa-ação De ponta a 
ponta: narrativas infantis e formação do leitor literário do ensino fun-
damental - anos iniciais, e, assim, comprovar a hipótese de que a me-
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diação de leitura de narrativas infantis no primeiro e quinto ano do 
Ensino Fundamental – Anos Inicias, ou seja, desde o primeiro ano da 
criança na escola aos anos subsequentes,  pode contribuir de modo 
expressivo para a formação de um leitor literário com capacidade 
reflexiva e potencial crítico. Logo, os caminhos que foram construí-
dos com o desenvolvimento da pesquisa-ação em situação de sala de 
aula resultaram nesse Produto Educacional, que tem disponibilizado 
o relato de uma experiência estética com a aplicação da sequência 
didática com três narrativas infantis, descrevendo as sete etapas me-
todológicas que foram organizadas no plano de ação.

1.1 Tecendo a primeira análise da experiência estética com a 
aplicação da sequência didática envolvendo a obra Maria 
vai com as outras, de Sylvia Orthof

Na primeira etapa da aplicação da SD na experiência estética 
trabalhei com a mediação de leitura da obra literária Maria vai com 
as outras, de Sylvia Orthof, uma das narrativas infantis que com-
põem o corpus literário da pesquisa. Na turma do 1º ano, a proposta 
foi realizada no espaço de sala de aula, das 13h e15m às 15h; e na tur-
ma do 5º ano, das 15h e 30m às 17h e 15m; conforme prévio acordo 
realizado com as professoras regentes e a coordenadora pedagógica 
da escola, cedendo as aulas necessárias para a aplicação da pesqui-
sa-ação. Portanto, as estratégias de intervenção, neste momento de 
construção de conhecimentos e estímulo à prática de leitura literária 
como contributo à formação leitora dos alunos do Ensino Funda-
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mental – Anos Iniciais, foram desenvolvidas por mim, professora 
pesquisadora atuante no processo de mediação de leitura para a for-
mação de leitores literários.

Com o propósito de alimentar a criação do vínculo afetivo com 
as turmas participantes da pesquisa, em todos os encontros, me pro-
pus a recepcionar os alunos na porta da sala de aula com um largo 
sorriso e, então, assumir a responsabilidade por eles desde o momen-
to do adentrar-se nesse espaço de aprendizagem. Convidei os alunos 
e alunas a se adentrarem à sala e se sentarem na grande roda, que 
se fazia disposta no centro da sala de aula. Segundo  Busatto (2006, 
p. 78), esta configuração de roda simboliza “um ninho, imagem de 
aconchego e criação”, característica de um espaço circular em que se 
integram as diferenças e favorece a socialização, onde o “foco deixa 
de ser àquele que diz, para se voltar ao que se diz”. 

Figura 1 – Início da aplicação da SD na turma do 1º e 5º ano

 

Fonte: pesquisadora 08/2019

Nesse primeiro momento, houve a participação do diretor da 
escola. No início, procedi com uma rápida apresentação da minha 
pessoa e da proposta da pesquisa. Nessa fala, destaquei a importân-
cia da prática da leitura literária na construção crítica de consciência 
de mundo e, aproveitei para reavivar a discussão sobre o vídeo: Os 
Fantásticos Livros Voadores do Sr. Morris Lessmore, sobre  “o poder 
que tem os livros sobre nós”. O diretor reforçou a importância do tra-
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balho de incentivo à pratica de leitura na escola e se prontificou a dar 
a assistência necessária ao desenvolvimento da proposta de pesquisa. 
Logo em seguida, despediu-se de todos e se retirou. 

De acordo com a proposta de desenvolvimento da experiên-
cia estética com a aplicação da SD, todos os participantes estavam 
posicionados num grande círculo, sendo este símbolo de integra-
ção, do qual a pesquisadora também fez parte. Segundo Busatto 
(2003, p. 72), o momento da contação de histórias demanda que 
narrador e ouvinte estejam próximos “[...] e pede olho no olho para 
que o fio de prata não se rompa”. Para a autora, este momento pres-
supõe a ampliação do laço entre o narrador e o ouvinte, porque essa 
transmissão oral provoca afeto e solidariedade, o que não poderia 
ocorrer de forma isolada. Dessa forma, concedi a oportunidade de 
cada aluno se apresentar e fazer a sua consideração sobre o gos-
to pelas narrativas infantis. Na roda de conversas todos os alunos 
afirmaram gostar de literatura infantil, já nos dados obtidos com a 
aplicação dos questionários (ver p. 57 e 62 da dissertação de pes-
quisa), dois alunos do 1º ano e sete do 5º ano disseram não gostar. 

Ao término das apresentações, firmei alguns combinados com 
a turma sobre os direitos e deveres que deveriam ser respeitados no 
decorrer do processo de aplicação das propostas de trabalho com a 
pesquisa-ação, e, também, exposta a organização das etapas do pla-
nejamento, cujo início se daria com a narrativa da história.

Assim, antes de contar a história, apresentei no retroprojetor 
uma breve biografia de Sylvia Orthof. Para tanto, coletei informações 
em web sites cujas fontes cito junto à imagem do texto. Segundo Zil-
berman (2003) conhecer o contexto da ficção literária é importante, 
pois permite que se manifeste e se consolide o mundo que se apresenta 
no texto em relação ao ambiente em que o leitor se insere e vivencia. E 
é pela abertura de horizontes voltada à cultura que a criança adquire 



EXPERIÊNCIA ESTÉTICA COM NARRATIVAS INFANTIS:
contributo para a formação de leitores literários no Ensino Fundamental – Anos Iniciais

13

“conhecimento do mundo e do ser”, como sugere Antônio Can-
dido, o que representa um acesso à circunstância individual por 
intermédio da realidade criada pela fantasia do escritor. E vai 
mais além – propicia os elementos para a emancipação pessoal, 
o que é a finalidade implícita do próprio saber. (ZILBERMAN, 
2003, p.29).

Orientei os estudantes a se atentarem para o fato de que o livro 
Maria vai com as outras refere-se a uma literatura de qualidade es-
tética, que possibilita ao leitor dialogar com o mundo imaginário da 
história, reconhecendo nele situações que fazem parte do seu mundo 
real e, a partir daí, construir uma consciência de mundo, segundo 
Zilberman1 (1990, p. 105),  com uma “visão renovadora e libertária”.

Quadro 1 - Sylvia Orthof e sua obra: Maria vai com as outras

Sylvia Orthof iniciou sua atividade como escritora em 1981 com a publicação do 
livro Uma história de telhado e só parou no ano de 1997, com a sua morte, deixan-
do aos seus leitores um patrimônio cultural com mais de 120 livros de literatura 
infantis e infanto-juvenis escritos. Ganhou inúmeros prêmios por suas obras, en-
tre eles 13 títulos premiados com o selo Altamente Recomendável para Crianças 
pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. A obra Maria vai com as outras, 
publicada a sua 1ª edição no ano de 1982, é uma produção escrita e ilustrada por 
Sylvia Orthof. A narrativa, marcada pelo humor e fantasia, traz como protagonista 
uma ovelha chamada Maria, que, além de divertir as crianças, discuti criticamente 
a realidade com o problema da necessidade de se quebrar algumas regras compor-
tamentais instituídas no meio social, mexendo com o imaginário da criança.

Fontes de dados do texto/imagens: https://sites.google.com/site/sylviaorthof/biografia-da-autora
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/sylvia_orthof.jpg

https://images-na.ssl-images-mazon.com/images/I/A1jN1GHR9QL._AC_UL115_.jpg

1  ZILBERMAN, R. Literatura infantil: livro, leitura, leitor. In: BELINKY, T. et al. (Orgs.) A 
produção cultural para a criança. 4 ed. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1990. p. 100-113.
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Terminada a exposição da imagem na tela, fiz a apresentação 
da obra literária Maria vai com as outras, do nome da autora e ilus-
tradora, que no caso é a própria escritora, Sylvia Orthof, e a editora 
que publicou a obra – Ática.

Na sequência, enfatizei o combinado anterior, de que, por se 
tratar de um momento de prazer, durante a contação da história não 
deveria haver interrupções e que a abertura para conversar sobre e 
com a história narrada aconteceria logo após o término da mesma. 
Depois disso, chamei a atenção dos alunos com a frase: “Era uma 
vez...”, que “aponta para a atemporalidade do mito ou do conto de 
fadas” (ZILBERMAN, 2005, p 70). Nesse momento fiz um questio-
namento aos alunos, com a intenção de saber se eles conheciam os 
contos de fadas: “Vocês já ouviram esse início de história?” Então, 
várias vozes afirmaram que sim. E em meio à turma, dentre outros, a 
aluna Ana Clara citou a história da Branca de Neve e o aluno Gabriel, 
a história do Patinho feio. Posto isto, realizei o desenvolvimento da 
primeira etapa do plano de ação com a aplicação da SD, a contação 
da história Maria vai com as outras fazendo pequenas pausas propo-
sitais. Segundo Busatto (2006, p. 26) essa técnica de narrar histórias 
permite tanto ao sujeito que ouve como ao que conta “um contato 
com outras dimensões do seu ser e da realidade que o cerca [...]”. Ela 
orienta que, nos momentos de prazer e envolvimento com a conta-
ção de histórias infantis, existem três vias que levam ao imaginário, 
sendo elas: a da visão, da audição e do afeto. Neste sentido, sobreleva 
a importância do mediador saber como conduzir a narração de for-
ma a gerar o encantamento e a motivação necessários, pois “Nesse 
momento de fruição artística o que transparece não é a técnica, mas, 
antes, a vida” (BUSATTO, 2006, p. 35).

Para a realização desse momento confeccionei cartazes de-
monstrativos de quatro situações/espaços criados pela autora para 
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narrar as passagens ocorridas com a sua personagem, a “ovelha”, no 
desenvolver dos acontecimentos. Também, me propus a criar todo 
cenário com a intenção de prender a atenção dos alunos no momen-
to da contação da história, dando estímulos para que eles firmassem 
ali sua imaginação e (re)significassem o texto de acordo com suas 
experiências apreendidas no mundo.
Figura 2 – Contação da história Maria vai com as outras nas turmas do 1º e do 5º ano

 

Fonte: pesquisadora 08/2019

Quadro 2 – História Maria vai com as outras, de Sylvia Orthof
Era uma vez uma ovelha chamada Maria.

Aonde as outras ovelhas iam, Maria ia também.
As ovelhas iam pra baixo. Maria ia pra baixo.
As ovelhas iam pra cima. Maria ia pra cima.

Maria ia sempre com as outras.
Um dia, todas as ovelhas foram para o Polo Sul. (Pausa)

Maria foi também.
Ai, que lugar frio!

As ovelhas pegaram uma gripe!!!
Maria pegou gripe também. Atchim!

Maria ia sempre com as outras.
Depois todas as ovelhas foram para o deserto. (Pausa)

Maria foi também.
As ovelhas tiveram insolação.

Maria teve insolação também. Uf! Puf!
Maria ia sempre com as outras.

Um dia, todas as ovelhas resolveram comer salada de jiló.
Maria detestava jiló. (Pausa)

Mas, como todas as ovelhas comiam jiló.
Maria comia também. Que horror!

Foi quando, de repente, Maria pensou:
“Se eu não gosto de jiló, por que é que eu tenho que comer salada de jiló?” 

(Pausa)
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Maria pensou, suspirou, mas continuou fazendo o que as outras faziam.
Até que as ovelhas resolveram pular do alto do Corcovado pra dentro da Lagoa.

Todas as ovelhas pularam.
E assim quarenta e duas ovelhas pularam, quebraram o pé, chorando:

Mé, mé, mé!
Chegou a vez de Maria pular. (Pausa)

Ela deu uma requebrada, entrou num restaurante e comeu feijoada.
Agora, mé, Maria vai pra onde caminha seu pé.

Fonte: ORTHOF, 1982, p. 2-32

Ao contar a história, percebi, pelos olhares atentos dos alunos, 
tanto na turma do 1º ano como na do 5º ano, o encantamento deles 
pela narrativa infantil. E a cada pequena pausa intencional na narra-
ção, foi possível perceber o interesse dos mesmos em escutar a con-
tinuidade da história. Certifiquei, então, a partir da proposta com a 
prática de mediação da narrativa infantil no espaço de aprendizagem 
da sala de aula o que defende Malamut (1990, p. 6), que as histó-
rias infantis contadas ou lidas constituem-se em vias de estímulos e 
motivações ao processo de aprendizagem da criança, pois “ensinam 
recreando”. Ao terminar a narração da história indaguei aos alunos 
se eles haviam gostado da história e todos juntos responderam que 
sim. Então, finalizei o momento com a seguinte frase: E aí, a nos-
sa história chegou ao fim! Quem quiser recontar a história que venha 
aqui! O momento foi de grande euforia e todos os alunos sorriam e 
se pronunciaram, pedindo para participar. 

Como estratégia para a realização da segunda etapa com a 
proposta da aplicação da SD coloquei no centro do círculo um pote 
contendo pirulitos grandes. Então, informei aos alunos que os piruli-
tos estavam representando os microfones que seriam utilizados para 
recontar a história Maria vai com as outras. Portanto, o aluno que 
quisesse participar da atividade poderia pegar um pirulito e realizar 
o reconto. A resposta ao estímulo foi positiva nas duas turmas, uma 
vez que a maioria dos alunos se prontificou a recontar a história. To-
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davia, os demais alunos que, devido à timidez, não quiseram parti-
cipar na atuação do reconto da história, permaneceram sentados no 
seu lugar na grande roda e participaram como ouvintes. Conforme 
informei nos termos que seguem nos apêndices da dissertação, o uso 
das imagens e da identidade dos alunos e alunos, bem como das res-
postas e opiniões dos mesmos foi autorizado pelos pais ou responsá-
veis e, também, pelos próprios discentes.

Figura 3 – Reconto da história Maria vai com as outras no 1º e 5º ano

  

Fonte: pesquisadora 08/2019

A mediação neste momento do reconto da história foi im-
portante para motivar os alunos e auxiliá-los em alguns momentos, 
como: na troca dos cartazes a cada nova cena narrada e nos momen-
tos em que eles esqueciam o nome dos espaços narrados na história 
(Polo Sul, deserto, morro do Corcovado). Vivenciar esse momento 
com a aplicação da SD, em que foi possível constatar o potencial de 
aprendizagem de cada criança, foi uma experiência enriquecedora 
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para os alunos e também para mim, como professora pesquisadora. 
Todavia, segundo orienta Bakhtin (1992, p. 113), apenas descrever 
a obra não é o bastante, torna-se importante interpretá-la segundo 
suas características particulares e distintivas de modo a apreender no 
interior da sua construção os aspectos que determinam a estrutura 
da enunciação, sendo eles “ a situação social mais imediata e o meio 
social mais amplo”, e, assim, poder relacioná-los com a ideologia do 
cotidiano e encontrar um entendimento racionalmente significante 
na leitura da obra literária. 

A partir da reflexão feita após a vivência com a aplicação da 
SD anterior, organizei a terceira etapa da experiência estética. Des-
sa forma, planejei um momento com a abertura do espaço para o 
diálogo entre os alunos e a obra literária. Nesta proposta interativa, 
busquei assegurar a participação de todos os alunos nas discussões 
e posicionamentos referentes à história narrada e, também, dar es-
tímulos a eles, para que pudessem avivar seus conhecimentos pré-
vios de mundo e relacioná-los ao contexto da produção literária, de 
modo a produzir sentido, gerar significados, associá-los às suas vi-
das e construir novos conhecimentos. O primeiro momento com a 
aplicação desta proposta da SD foi de silêncio em ambas as turmas, 
ninguém quis se manifestar. Além da mediação, tive que exercer a 
função de provocar os alunos com alguns questionamentos sobre as 
várias situações apresentadas na criação literária, como: “Maria, a 
personagem principal da história, é um ser humano ou um animal?”; 
“Na história, a ovelha tem atitudes e sentimentos típicos de animais 
ou de humanos?”; “Qual era o comportamento da ovelha Maria no 
início e no meio da história?”; “A atitude de Maria de fazer sempre 
o que as outras ovelhas faziam era correta?”; “Vocês fazem sempre 
o que as outras pessoas fazem?”; “No final da história, Maria resol-
veu quebrar as regras estabelecidas e mudar de opinião?”; “Alguém 
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já passou por uma experiência parecida que queira compartilhar na 
roda de conversa?”.
Figura 4 – Interação da turma do 1º e 5º ano no círculo de diálogo com a obra 

literária  Maria vai com as outras

   

   

Fonte: pesquisadora 08/2019

Neste momento, em que os alunos tiveram a oportunidade de 
dialogar com a obra literária, foi possível perceber o quanto as várias 
leituras reveladas na roda de conversa são valiosas junto ao proces-
so de aprendizagem da criança. Como nos orienta Zilberman (1990, 
p. 111), a “comunicação de viva voz” favorece a circulação intersub-
jetiva da leitura das narrativas infantis e instaura o diálogo com a 
“troca de opiniões e argumentação mútua”, permitindo à coletividade 
participante experienciar o encontro de significados na obra literária 
e, assim, agregar novos aprendizados na sua vida. Com a efetivação 
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da proposta, observei que, a maioria dos alunos participou com en-
tusiasmo e desenvoltura e, alguns, com certo acanhamento. Então, 
ressaltei à turma que as diferenças individuais existem e devem ser 
valorizadas no processo de construção do conhecimento. Também 
expus uma afirmação feita por Abramovich (1993, p. 148), na qual a 
autora explicita a relevância que há dentro deste processo em se aca-
tar as ideias e pensamentos alheios, os que convirjam ou divirjam dos 
nossos, bem como, “os diversos jeitos de ler, de perceber, de valorizar 
ou de não ligar...”. Nesse momento, a minha atuação como mediadora 
no processo de leitura fruição foi no sentido de assegurar a partici-
pação de todos no desenvolvimento da proposta e permitir a cada 
um retirar do texto o que lhe foi significativo e, a partir daí, motivar 
e estimular o exercício imaginativo dos alunos para o dialogar com 
a obra literária.

Todas as crianças deram a sua contribuição fazendo o seu co-
mentário sobre uma parte da história que mais lhe chamou a atenção. 
A maioria afirmou ter achado a história “legal” ou importante e al-
guns citaram passagens ocorridas na história e relacionaram-nas com 
situações ocorridas em suas vidas. Desta forma, foi possível verificar 
que tanto as crianças do 1º ano, com a pouca idade que possuem, 
quanto os alunos do 5º ano, alguns anos mais velhos, conseguiram 
estabelecer paralelos com suas próprias experiências. Estas vivên-
cias, apreendidas no meio familiar e social, ao serem relacionadas 
ao contexto da narrativa, alimentam o seu mundo subjetivo revelan-
do-se significativas em suas vidas. Foi possível certificar, portanto, a 
capacidade de fruição literária da criança, sendo esta ação viabilizada 
pela literatura infantil, cuja função no processo de desenvolvimen-
to e aprendizagem da criança é ser fermento para o seu imaginário, 
contributo “na formação da nova mentalidade que se faz urgente” 
(COELHO, 2000, p. 16).
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Dentre a turma do 1º ano, participantes na grande roda de 
conversa, ressalto a fala de dois alunos que, mesmo com a pou-
ca idade, mostraram-se capazes de interpretar e fazer a fruição da 
obra literária.

Quadro 3  – Diálogo entre os alunos do 1º ano e a obra Maria vai com as outras
                                      

- Boa tarde! Meu nome é Ana Clara. 
Eu gostei que ela não desceu, porque 
estava com medo de quebrar a perni-
nha dela, porque ela não queria mais 
seguir as outras ovelhinhas. E um dia 
que uma amiga me chamou para ir no 
baile na casa dela. Eu conversei com a 
minha avó e a minha avó não deixou 
porque ela era muito mal comigo, ela 
bati a em mim na hora do recreio. E eu 
gostei dessa ati tude que a ovelhinha, 
que a Maria, ela não pulou, porque ela 
não quis quebrar o pezinho dela.

- Meu nome é Jean Bruno, sou do 1º 
ano A. E eu gostei da parte que ela foi 
comer a salada de jiló. Eu acho que ela 
não deveria ter comido a salada de 
jiló, porque ela não devia estar seguin-
do as ordens das outras ovelhas.

Fonte: dados da pesquisa 08/2019

A aluna Ana Clara estabeleceu o diálogo com a obra literá-
ria, relacionando uma situação que ocorre na narrativa com uma 
experiência dela no mundo. Ela conseguiu apreender um sentido 
na narrativa no que se refere à mudança de atitude da ovelha Maria 
perante o perigo de quebrar o pezinho. A partir daí, a aluna pôde 
ressignifi car uma situação vivida por ela em que a sua avó não a 
deixou sair com a amiga, devido a esta ser má e bater nela no re-
creio. Já o aluno Jean Bruno fez a sua refl exão em relação à atitu-
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de da Maria de comer algo que ela não gostava, contrapondo, com 
criticidade, esse comportamento da ovelha, ao afirmar que ela não 
deveria seguir as ordens das outras ovelhas e fazer algo contra a sua 
vontade. Essa atitude do aluno em defender seu pensamento pe-
rante uma circunstância narrada na história mostrou que, mesmo 
se tratando de uma criança em processo inicial de aprendizagem, 
ele conseguiu encontrar um sentido na obra literária, relacioná-lo 
com uma situação de suas experiências no mundo e se posicionar 
com potencial crítico sobre a atitude da ovelha, ao afirmar que “ela 
não deveria estar seguindo as ordens das outras”. Assim sendo, rea-
firmo o pensamento de Bakhtin (1992, p. 147), “Toda a essência da 
apreensão apreciativa da enunciação de outrem, tudo o que pode 
ser ideologicamente significativo tem sua expressão no discurso in-
terior”. Logo, amparado nos estudos do ilustre estudioso, a atitude 
compreensiva responsiva ativa demonstrada na fala do aluno é um 
indício de que a relação dialógica entre o leitor criança e o tex-
to literário se estabeleceu no momento em que ele se posicionou 
em relação à necessidade de a ovelha mudar seu comportamento. 
Neste sentido, o pensamento do aluno Jean Bruno vai ao encontro 
de uma das intenções argumentativas da escritora Sylvia Orthof na 
sua criação literária, que propõe o rompimento com algumas regras 
instituídas como verdadeiras na sociedade como uma forma de o 
sujeito constituir a sua própria identidade.

No meio da turma do 5º ano, destaquei o diálogo de dois alu-
nos que se revelaram capazes de realizar a fruição da obra literária e 
de se posicionar frente à atitude de Maria de forma crítica. Essa capa-
cidade de alcançar uma compreensão crítica na leitura de um texto, 
segundo Freire (1992, p.11-12) “[...] implica a percepção das relações 
entre texto e o contexto”.
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Quadro 04 – Diálogo entre os discentes do 5º ano e a obra Maria vai com as outras

- Eu também gostei da história, porque 
toda vez que esse menino aqui ia para 
algum lugar, eu ia na ideia dele. Aí, eu 
pensava que ele ia fazer coisas boas. 
Minha avó gostava dele né, porque ele 
sempre fazia as coisas certinhas. Aí ele 
ia pro mato e eu ia junto com ele. E 
sempre me dava mal, porque quando 
tinha caixa de abelha, ele tacava pe-
dra e eu não via, e ele saia correndo 
na frente, quando em fé eu levava um 
monte de picada. E da outra vez, mi-
nha avó falou, vai por cima e não vai 
por baixo porque tem uma cachorra 
lá. E ele disse vai por baixo e eu fui e 
me dei mal, porque a cachorra estava 
lá e me mordeu bem aqui na boca.

- Eu achei a história legal, porque en-
sina que a gente nem sempre pode ir 
com as outras pessoas. E que a gente 
tem que ter o seu próprio pensamen-
to e não ir pelas ideias de outras pes-
soas, porque nem sempre vai aconte-
cer coisas boas, pode acontecer coisas 
ruins também. E eu gostei da história 
toda e principalmente do final, que ela 
se resolveu.

Fonte: dados da pesquisa 08/2019

Maria Rita foi capaz de fazer a sua interpretação da literatura 
infantil produzida por Sylvia Orthof, conseguindo apreender a temá-
tica retratada pela escritora na obra literária – A construção da iden-
tidade, ao afirmar que a gente tem que ter o seu próprio pensamento. 
E se revelou com capacidade reflexiva e crítica ao argumentar que 
não se pode “ir pelas ideias de outras pessoas”, apresentando uma 
justificativa considerável para tal atitude. Já a aluna Ramilly conse-
guiu encontrar um sentido na obra literária e estabelecer uma relação 
com duas situações vivenciadas no seu próprio contexto, externando 
aos colegas o entendimento de que as atitudes lhe trouxeram conse-
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quências ruins. Reitero, portanto, que a obra Maria vai com as outras 
trata-se de uma enunciação viva, que traz consigo uma orientação 
apreciativa e um sentido, revelando elementos contextuais e repre-
sentativos de sentimentos humanos, que conduz os seus interlocu-
tores, a partir da situação social imediata, a estabelecerem relações 
dialógicas e, assim, “alimentar-se da seiva nova secretada”, alargando 
o seu mundo subjetivo. De acordo com Bakhtin,

É apenas na medida em que a obra é capaz de estabelecer um tal 
vínculo orgânico e ininterrupto com a ideologia do cotidiano de 
uma determinada época, que ela é capaz de viver nesta época (é 
claro, nos limites de um grupo social determinado). Rompido 
esse vínculo, ela cessa de existir, pois deixa de ser apreendida 
como ideologicamente significante. (BAKHTIN, 1992, p. 119).

Esta capacidade de fruição da literatura de qualidade estética, 
como bem coloca Candido (1995), respalda o leitor na organização 
de seu mundo interior permitindo assim que a sensibilidade seja 
moldada e, também, propicie uma perspectiva em relação ao mundo 
e que, naturalmente humaniza.

A possibilidade de abertura de horizonte que a obra literária 
com motivação estética e caráter inovador confere ao leitor o conduz 
a outros mundos imaginários e possibilita a sua participação no diá-
logo vivo com o universo da ficção. Assim, contribui com o processo 
de constituição da subjetividade e identidade da criança e, também, 
com a sua formação como leitora com capacidade reflexiva e poten-
cial crítico. Neste sentido, segundo orienta Candido (1995, p. 249), 
firma-se a força humanizadora da literatura em função da sua eficá-
cia estética, que assegura a formação e constituição dos indivíduos e 
os tornam “mais compreensivos e abertos para a natureza, a socieda-
de, o semelhante”.

Na quarta etapa da proposta com a aplicação da SD foi o 
momento de apreciação do objeto livro. Este material, imprescin-
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dível na efetivação de uma proposta de pesquisa que intenta es-
timular a prática da leitura literária e contribuir com a formação 
do leitor literário, foi adquirido por mim, a pesquisadora atuante, 
com recursos próprios e doado à escola. Portanto, nesse momento 
de interação da turma com a obra literária, todos os participan-
tes receberam um exemplar da obra para fazer a sua apreciação. 
Segundo Abramovich (1993, p. 145), em relação ao “objeto livro... 
há tanto o que perceber, o que comentar, o que olhar, o que opi-
nar a respeito!...”. Esta afirmação foi comprovada com a realização 
dessa proposta de viabilização do contato da criança com o livro 
literário.

Figura 05 – Momento para a apreciação do livro Maria vai com as outras nas 
turmas do 1º e 5º ano 

 

Fonte: pesquisadora 08/2019

Foi perceptível a reação de contentamento de cada crian-
ça ao pegar o livro, folhear as páginas, sentir o cheiro de novo e 
interagir com os dois tipos de linguagens: a visual e a verbal. De 
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acordo com Cademartori (2010, p. 18), essa disposição de pala-
vras e imagens na estruturação de uma criação literária é apre-
sentada em uma grande parte dos “[...] livros de literatura infantil 
contemporânea, sendo igualmente valorizadas, [...] propiciando à 
criança expectativas estéticas e de sentido com os dois códigos”. 
Coelho (2000) também contribui com essa discussão ao asseverar 
que a imagem, na produção da literatura infantil, fala à criança 
tanto quanto a palavra. E, ampliando o foco da sua enunciação 
nas classificações de leitor, situa os alunos do 1º ano do Ensino 
Fundamental – Anos Iniciais, faixa etária de seis para sete anos, 
na categoria de leitor iniciante e orienta: na produção escrita da 
literatura infantil para a criança, 

O motivo central deve ser proposto em textos breves interagindo 
com os desenhos ou imagens, propondo um diálogo que envol-
va o leitor aprendiz. A presença do adulto ainda é fundamental 
como incentivador desse diálogo, dessa aprendizagem. Psicolo-
gicamente, as crianças precisam do apoio de alguém interessado 
no que elas fazem. Afinal, toda aprendizagem é um jogo e todo 
jogo precisa de parceiro. (COELHO, 2000 p.202).

A proposta para a quinta etapa da aplicação da SD foi a de 
desenvolver uma atividade de releitura da obra literária Maria vai 
com as outras, de Sylvia Orthof, com a participação de todos os 
alunos. Desse modo, como pesquisadora e mediadora no proces-
so de aplicação da SD, eu propus para o grupo do 1º ano a cons-
trução de uma mandala, onde um espaço foi delimitado para cada 
criança produzir os seus desenhos da cena da que mais gostou 
na história. Todos os participantes da pesquisa deixaram a sua 
contribuição, cumprindo a proposta com satisfação, criatividade 
e capricho.
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Figura 06 – Construção de uma mandala com a história Maria vai com as 
outras na turma do 1º ano

  

Fonte: dados da pesquisa 08/2019

Na turma do 5º ano, como procedimento final do trabalho com 
a aplicação da SD com a obra literária Maria vai com as outras, propus 
à turma uma votação para escolher o aluno ou aluna que melhor apre-
sentou o reconto da história, para, novamente, executar a atividade na 
presença da professora regente e do diretor da escola. Ao(À) vencedor(a) 
também foi oferecida uma premiação simbólica, um exemplar do livro. 

Figura 07 – Reconto da história Maria vai com as outras, integrando 
convidados especiais

Fonte: dados da pesquisa 08/2019
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Essa proposta teve a intenção de mostrar e reafirmar a im-
portância do trabalho de incentivo à prática da leitura literária 
e o potencial de aprendizagem de uma criança. Assim, o diretor 
da escola e os professores regentes das turmas do 5º ano foram 
chamados ao espaço da sala de aula para assistirem ao reconto da 
história Maria vai com as outras. Maria Rita foi a aluna escolhida 
para cumprir a proposta e no final todos congratularam-na pela 
sucedida apresentação.

Constituiu-se como a sexta etapa da aplicação da SD o mo-
mento de passar aos alunos as orientações em relação à solicita-
ção da leitura do livro literário com ou para a família. Expliquei 
para as crianças que cada uma deveria pedir uma pessoa da sua 
família para ler a história junto a ela, ou para ela. E, em segui-
da, pedir a essa pessoa para dar a sua contribuição ao projeto, 
respondendo a folha encaminhada de avaliação da proposta de 
trabalho com a experiência de incentivo da prática leitora esten-
dida à família.

Os relatos avaliativos feitos pelos pais e/ou responsáveis 
foram entregues à professora regente antes do dia marcado para 
o segundo encontro. Na turma do 1º ano, dos 31alunos parti-
cipantes, 28 deles trouxeram a folha avaliativa respondida. Na 
turma do 5º ano, a quantidade foi menor, dos 33 alunos partici-
pantes, apenas 21 deles entregaram a folha avaliativa à professo-
ra regente.
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Quadro 05 – Relato dos pais dos alunos do 1º ano sobre a experiência com o 
estímulo à leitura, envolvendo a obra Maria vai com as outras

                           

Camila, mãe da aluna Helloysa, afir-
mou na avaliação feita que gostou da 
leitura da literatura infantil Maria vai 
com as outras, de Sylvia Orthof. E, tam-
bém, gostou da experiência de ler para 
a sua filha. E fez o seguinte comentário 
sobre a experiência:

- Gostei muito de ler para ela, pois ela 
presta atenção na história, fica atenta 
a cada detalhe, expliquei para ela que 
nem tudo que as pessoas fazem deve-
mos fazer, que devemos seguir o nosso 
caminho e ter cuidado com as escolhas 
que fazemos, Maria vai com as outras 
super recomendo a ler pois é um gran-
de aprendizado.

Vanessa, mãe do aluno Igor, afirmou 
na avaliação feita, que gostou da lei-
tura da literatura infantil Maria vai 
com as outras, de Sylvia Orthof. E, 
também, gostou da experiência de ler 
para o seu filho. E fez o seguinte co-
mentário sobre a experiência:

- Além de proporcionar um momen-
to de lazer com meu filho ainda esti-
mula a leitura, “aguça” a imaginação, 
melhora o vocabulário com a desco-
berta de novas palavras. Esse livro em 
específico ensina o leitor a ter ideias 
próprias e evitar o pensamento único.

Fonte: dados da pesquisa 08/2019
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Quadro 06 – Relato dos pais dos alunos do 5º ano sobre a experiência com o 
estímulo à leitura, envolvendo a obra Maria vai com as outras

Luciana, mãe da aluna Eduarda, afir-
mou na avaliação que gostou da lei-
tura da literatura infantil Maria vai 
com as outras, de Sylvia Orthof. E 
declarou, também, que gostou da ex-
periência de ouvir a filha ler a história 
para ela. E fez o seguinte comentário 
sobre a experiência:

- Foi ótimo uma experiência muito 
boa minha filha Eduarda leu para a fa-
mília toda. Foi um momento em famí-
lia com os irmãos e os pais. Um livro 
muito bom que ensina a criança a não 
fazer o que os outros fazem e tomar 
suas próprias decisões.

Euripia, mãe da aluna Raissa, decla-
rou na avaliação, que gostou da leitu-
ra da literatura infantil Maria vai com 
as outras, de Sylvia Orthof. E afirmou, 
também, ter gostado da experiência 
de ouvir a filha ler para ela a história. E 
fez o seguinte comentário sobre a ex-
periência:

- Acho que cada pessoa deve fazer o 
que gosta não andar pela influência 
dos outros é uma experiência boa e 
educativa e saber que não devemos 
seguir outras pessoas e sim ser nós 
mesmos.

Fonte: dados da pesquisa 08/2019

Portanto, na sétima etapa da aplicação da SD, logo após eu recep-
cionar os alunos na porta da sala de aula, procedi com a realização da 
proposta dos feedbacks, com a devolutiva dos alunos que realizaram 
a experiência de incentivo à prática de leitura junto às famílias deles.
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Devido aos alunos falarem baixo e as salas estarem com um 
grupo de alunos bem numeroso, precisei providenciar um microfone 
para que todos os colegas pudessem escutar o feedback feito por cada 
criança. Na turma do 1º ano, todos participaram da proposta, porém, 
os primeiros alunos a irem à frente, para relatar a experiência de lei-
tura que tiveram com uma pessoa da sua família, ficaram um pouco 
acanhados por terem de utilizar o microfone. No entanto, essa situa-
ção aos poucos foi se modificando e eles passaram a agir com mais 
naturalidade. Dentre as exposições feitas, seguem o relato das alunas 
Maria Alice e Isabelly, que vivenciaram a experiência de ouvir a mãe 
contar a história para elas e compartilharam com os colegas como 
aconteceu, demonstrando grande prazer com o ocorrido. Também, 
do aluno Rodrigo, que compartilhou com os colegas, com muito en-
tusiasmo, a experiência de ler a história para o pai.
Quadro 07 – Feedback dos alunos do 1º ano sobre a experiência de incentivo à 

prática de leitura às famílias – Obra: Maria vai com as outras

- Meu nome é Maria 
Alice. Minha mãe leu a 
história para mim. Ela 
gostou e pediu pra levar 
outro livro para casa.

- Meu nome é Rodrigo. 
Eu sou do primeiro ano 
A. Eu li a história para o 
meu pai. Ele achou legal 
a ovelha não ter pulado 
do morro. Meu pai me 
pediu para levar mais li-
vros para eu ler pra ele. 
Meu pai disse que é mui-
to importante esse livro.

- Meu nome é Isabelly. 
Minha mãe leu. Ela gos-
tou que a Maria não pu-
lou na água. Minha mãe 
disse que ela é inteligen-
te e quis ir comer feijoa-
da. Minha mãe disse pra 
eu levar mais livros para 
a gente ler.

Fonte: dados da pesquisa 08/2019
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Na turma do 5º ano, constatei, por meio dos relatos feitos 
com as respostas dos alunos sobre a experiência de incentivo à 
prática de leitura envolvendo os familiares, uma grande satisfação 
dos mesmos pelo desenvolvimento da proposta, de compartilhar 
com a família um momento com a leitura de um livro literário. Os 
alunos Kaique e Guilherme falaram da experiência de ler a histó-
ria com a mãe. A aluna Maria Rita contou que ela leu a história 
para o irmão mais velho e que a mãe e o pai também estavam na 
sala e participaram da discussão sobre a obra literária. Ela afir-
mou que em sua casa todos são leitores, gostam de ler e a incen-
tivam a ler também. Essa declaração vem ao encontro do que se 
intenta contribuir por meio dessa proposta de incentivo à prática 
de leitura literária às famílias, tendo em vista o que afirma Azeve-
do (2004, p.38), que, infelizmente, não poucas crianças recebem 
dos familiares e outros adultos do seu convívio escolar ou social 
os devidos estímulos à prática de leitura literária. Assim sendo, 
têm menos condições de adquirirem o hábito da leitura literária e 
se tornarem leitoras.
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Quadro 08 – Feedback dos alunos do 5º ano sobre a experiência de incentivo à 
prática de leitura às famílias – Obra: Maria vai com as outras

- Meu nome é Kaique, do 
5º ano A. Eu li a história 
Maria vai com as outras, 
de Sylvia Orthof, com a 
minha mãe. Minha mãe 
achou com a experiência 
que nós não temos que 
ficar sempre concordan-
do com os outros. Ela 
gostou da parte que a 
Maria não quis ir com 
as outras e preferiu ir 
comer feijoada. Apren-
dendo a fazer só o que 
quisesse. 

- Meu nome é Maria Rita. 
Eu sou do 5º ano B. E eu 
levei o livro para casa 
o livro de Sylvia Orthof, 
Maria vai com as outras. 
Eu li para o meu irmão e 
ele disse que gostou mui-
to, porque é um livro que 
passa um ensinamento, 
que você não pode fazer 
sempre o que as pessoas 
fazem. Na sala tinha, 
também, minha mãe e 
meu pai. Eles também fa-
laram que é muito bom, 
porque passa um ensina-
mento.

- Meu nome é Guilher-
me. Eu sou do 5º ano 
B. E o livro é da Maria 
vai com as outras. Eu 
achei essa história boa, 
legal, divertida. Minha 
mãe leu comigo. Ela fa-
lou que disse que essa 
experiência é uma coisa 
muito boa, que ajuda a 
desenvolver a leitura. 
Ela falou que achou legal 
a Maria não quer pular 
do morro.

Fonte: dados da pesquisa 08/2019

Essa oportunidade que atribuí aos alunos e alunos do 1º e do 5º 
ano de mostrar a sua voz nos feedbacks das experiências de incentivo 
à pratica de leitura, realizadas com as famílias no âmbito familiar, 
teve uma repercussão enriquecedora para todos os sujeitos envolvi-
dos nesse processo de formação. Como sustenta Azevedo (in: SOU-
ZA, 2004, p. 44), 

É riquíssimo imaginar um cenário onde, juntos, adultos e crian-
ças – em casa, numa sala de aula, seja onde for – possam trocar 
ideias e impressões sobre assuntos diante dos quais ninguém, 
seja qual for a faixa etária, pode ‘ensinar’. Neste cenário, só é pos-
sível compartilhar experiências. 
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1.2   Construindo a análise da experiência estética com a aplica-
ção da sequência didática da obra O que os olhos não veem, 
de Ruth Rocha

Figura 08 – Aplicação da SD nas turmas do 1º e 5º ano  

Fonte: pesquisadora 09/2019

Nesta segunda etapa da experiência estética de leitura, conti-
nuação da proposta de intervenção construída com o corpus literário 
da pesquisa, tenho o relato e análise da aplicação da sequência didáti-
ca com a obra O que os olhos não veem, de Ruth Rocha. A organização 
dos espaços e horários para a aplicação da SD nas duas turmas não 
foi alterada. Assim sendo, os alunos do 1º ano foram recepcionados 
na porta da sala de aula no início das aulas, as 13h: 15min.; e os alu-
nos do 5º ano, as 15 h e 30min., depois do intervalo do recreio. Neste 
primeiro momento pedi aos alunos para entrarem e escolherem um 
lugar para se sentar nas cadeiras que estavam organizadas na sala de 
aula em um grande círculo. Acredito que essa disposição das cartei-
ras, além de favorecer o contato visual da pesquisadora com os vários 
participantes e de cada um destes com todos os envolvidos no traba-
lho, evita o foco das atenções na fi gura do pesquisador, mediador do 
diálogo com o leitor e a obra literária, para o ponto onde convergem 
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as falas no momento dos diálogos. Segundo discorre Busatto (2006, 
p. 78), “Na circularidade da roda está o elo entre o mundo de fora e o 
mundo de dentro, o que liga o objetivo ao subjetivo. Ela é quem une 
as oposições, transformando as dualidades passíveis de serem unas: 
sujeito-objeto, pensar-sentir, passado-futuro, individual-coletivo” 
(BUSATTO, 2006, p. 78).

No centro do círculo expus sobre uma mesa vários exempla-
res da obra O que os olhos não veem, de Ruth Rocha. Então, iniciei 
com o procedimento de quebrar o gelo, com uma dinâmica rápida e 
solidária: quem respondesse ao meu questionamento tinha o direito 
de pegar cinco balas, ficar com uma e distribuir as outras a quatro 
colegas. Após esse instante, empreendi uma conversa com algumas 
provocações, reavivando a história anteriormente narrada, tais quais: 
“Quem se lembra do nome do livro de literatura infantil que foi tra-
balhado no encontro anterior?”; “O que vocês guardaram para a vida 
de vocês com a história Maria vai com as outras, de Sylvia Orthof?” e 
“É importante que cada pessoa tenha a sua própria identidade cons-
truída?”. 

Depois desse momento de conversa, dei seguimento à expe-
riência estética. Os procedimentos adotados para a sua efetivação 
perpassam por caminhos já conhecidos, etapas propostas no plano 
de ação para a aplicação da SD com as três obras corpus literário da 
pesquisa, porém, com a devida necessidade de ater-se às novas per-
cepções, que se referem a ideia-eixo construída por Ruth Rocha na 
sua criação literária: tema, problemática, intencionalidade, etc. De 
acordo com Coelho (2000, p. 216, grifos da autora), a ideia-eixo 
abordada na produção da literatura de Ruth Rocha, é um “Apelo à 
consciência ética e/ou crítica em relação ao respeito devido aos direi-
tos naturais ou civis de cada um”. Coelho orienta que as ideias-eixo 
“nem sempre estão evidentes no plano da narrativa ou das imagens, 
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mas na leitura são ‘passadas’ subliminarmente ao leitor [...] e atuam 
em sua ‘formação’, no que diz respeito à sugestão de ideias, valores, 
comportamentos, etc.” (COELHO, 2000, p. 212). Neste sentido Can-
dido (1995) nos orienta que a obra literária, mais do que prover dis-
cernimento, mediante a forma como organiza sensações e experiên-
cias vividas acerca do mundo, apresenta também, vários pontos de 
conhecimento do autor, dispostos intencionalmente e, cujo teor, de 
forma consciente, é compreendido pelo receptor, pois estes são níveis 
que “chamam imediatamente a atenção e é neles que o autor injeta as 
suas intenções de propaganda, ideologia, crença, revolta, adesão etc.” 
(CANDIDO, 1995, p. 249).

Diante da importância de se conhecer o contexto em que a obra 
literária foi produzida, para se compreender a intencionalidade que a 
move – questionar e/ou representar o mundo por meio dos aconteci-
mentos narrados, visto que a obra se trata de um intercâmbio entre o 
mundo real e o mundo imaginário, apresentei no retroprojetor uma 
breve biografia da escritora Ruth Rocha. 

Quadro 09 – Ruth Rocha e sua obra: O que os olhos não veem

A escritora Ruth Rocha deu início a sua vida como escritora de literaturas 
infantis em 1976, ano em que publicou o seu primeiro livro Palavras, muitas 
palavras, com as ilustrações de Raul Fernandes. A partir daí, a autora não pa-
rou e coleciona inúmeros prémios por suas obras, recebidos, dentre outros, 
pela Academia Brasileira de Letras e Fundação Nacional do Livro Infantil e 
Juvenil. Incluído na lista dos mais de duzentos títulos publicados no Brasil, ela 
publicou o livro O que os olhos não veem, com ilustrações de Carlos Brito, em 
1981, ganhador do Prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte, que 
se refere a uma das obras escolhidas como corpus da pesquisa. A narrativa 
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traz, metaforicamente, uma reflexão crítica a respeito do autoritarismo pre-
sente no contexto político e social do país em época da ditadura militar e, de 
forma inovada e respirando liberdade, se vale do estilo de escrita em versos 
e dos conhecimentos dos ditos populares para se pronunciar contra o poder 
opressor do forte sobre o fraco, mas, sem deixar de encantar o seu público 
leitor. Permitindo ao leitor estabelecer relações dialógicas dos fatos narrados 
com algumas situações de poder vivenciadas na contemporaneidade, seja no 
âmbito social maior ou mesmo no meio familiar e escolar, sem abandonar a 
fantasia.
Fontes de dados do texto/imagens: http://www.ruthrocha.com.br/biografia

http://www.ruthrocha.com.br/livro/o-que-os-olhos-nao-veem
http://www.ruthrocha.com.br/novidades

Sublinhei, com a breve exposição sobre a autora feita aos 
alunos, que a intenção com essa proposta não foi cobrar um 
entendimento além das capacidades cognitivas de cada um, 
mas lançar uma semente, objetivando oportunizar aos mesmos 
a compreensão de que as obras literárias são construídas a par-
tir da exteriorização de certos pensamentos ou experiências do 
escritor e produzem sentido. Assim sendo, expliquei aos alu-
nos, com base no que esclarece Todorov (2009), que o papel 
do leitor crítico é tornar essa significação e esse raciocínio em 
expressão própria de sua atualidade e realidade. E é essa a ca-
pacidade de fruição que a obra literária de qualidade estética 
confere ao leitor, a de encontrar sentido no texto literário e 
permitir o seu dialogar no espaço e no tempo com o mundo 
imaginário da narrativa, de forma a ressignificar alguma situa-
ção do seu mundo real. Dessa forma, afirmei aos alunos que a 
obra O que os olhos não veem, de Ruth Rocha, além do caráter 
estético, apresenta aspecto inovador, que revela ao leitor uma 
visão característica da sua própria realidade. Logo, a obra pode 
contribuir junto ao processo de construção de consciências de 
mundo, bem como, na constituição do sujeito como ser hu-
mano e na sua formação como leitor ou leitora literária com 
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capacidade reflexiva e crítica. Visto que, como instrui Candi-
do (1995), toda obra literária refere-se a um objeto construído 
de grande poder humanizador, assim como se percebe na de 
Ruth Rocha. E, ao apresentar essa peculiaridade da literatura, 
de coisa organizada, permite que estejamos mais aptos a nos 
estruturarmos em relação às nossas próprias sensações, à nossa 
mente e, consequentemente, capazes de sistematizarmos nossa 
maneira de enxergar o mundo.

Após a discussão sobre a literatura e o contexto da produção 
literária retratada, procedi com a apresentação da obra O que os 
olhos não veem, de Ruth Rocha, ilustrada por Carlos Brito e pu-
blicada pela editora Salamandra. Ressaltei, orientada por Zilber-
man (2005, p. 61), que Ruth Rocha “moderniza um gênero clássico, 
a fábula, para discutir um tema contemporâneo”. E explicou que 
na fábula a personagem é designada pela sua posição política, no 
caso dessa história por uma princesa, e os acontecimentos narrados 
tem a intenção de transmitir ao leitor uma lição de vida. Conversei 
com os alunos sobre a forma em que as palavras estão dispostas 
na estruturação da história, formando estrofes, no estilo do cordel, 
poema em versos, que se referem a uma linguagem lúdica e, às ve-
zes, irônica, mais com poder de dialogar com o público leitor na 
contemporaneidade. Informei que a autora valorizou, na sua pro-
dução, os provérbios populares, uma tradição não mais tão presen-
te no mundo das crianças. Também chamei a atenção dos alunos 
para o título da história, que se refere ao ditado popular “O que os 
olhos não veem o coração não sente!” e citei outro: “Quem monta 
na garupa não pega nunca na rédea!”, procedendo com a discussão 
e explicação dos provérbios na roda de conversa. Retomei, ainda, o 
que já havia sido discutido na narrativa da história Maria vai com 
as outras, de Sylvia Orthof, sobre a autora valer-se da intertextuali-
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dade implícita na sua criação, recurso também presente nesta obra 
de Ruth Rocha.

Antes de proceder com o momento da contação da história, 
expliquei aos alunos que, devido à história se tratar de uma narra-
tiva estruturada em verso, contendo rimas e um ritmo que a torna 
mais encantadora, ela seria reproduzida na íntegra, para não deixar 
de valorizar nenhum detalhe da criação literária. Na sequência rea-
lizei a aplicação da SD com a contação da história O que os olhos 
não veem, de Ruth Rocha, fazendo pequenas pausas intencionais 
para estimular o imaginário dos alunos a construir o contexto nar-
rado e, assim, encontrar um sentido na leitura que resulte “em ação 
e em possibilidade de participação” (ZILBERMAN, 1990, p.112). 
Todavia, se faz conveniente ressaltar, essa é uma manifestação que 
nem sempre comparece na vida do leitor de forma consciente, mas, 
quando inconsciente, em algum momento de sua vida ela se reve-
lará atuante.

Figura 09– Contação da história O que os olhos não veem nas turmas do 1º e 
do 5º ano

 

Fontes: pesquisadora 09/2019

Devido a escrita da história ser extensa, utilizei um quadro 
com três colunas para o maior aproveitamento do espaço. 
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Quadro 10 – História O que os olhos não veem, de Ruth Rocha
Havia uma vez um rei 
num reino muito distante, 
que vivia em seu palácio 
com toda a corte reinante. 
Reinar pra ele era fácil, 
ele gostava bastante.

Mas um dia, coisa estranha! 
Como foi que aconteceu? 
Com tristeza do seu povo 
nosso rei adoeceu. 
De uma doença esquisita, 
toda gente, muito aflita, 
de repente percebeu...

Pessoas grandes e fortes 
o rei enxergava bem. 
Mas se fossem pequeninas, 
e se falassem baixinho, 
o rei não via ninguém.
 
Por isso, seus funcionários 
tinham de ser escolhidos 
entre os grandes e falantes, 
sempre muito bem nutridos. 
Que tivessem muita força, 
e que fossem bem nascidos. 
E assim, quem fosse pequeno, 
da voz fraca, mal vestido, 
não conseguia ser visto. 
E nunca, nunca era ouvido.

O rei não fazia nada 
contra tal situação; 
pois nem mesmo acreditava 
nessa modificação. 
E se não via os pequenos 
e sua voz não escutava, 
por mais que eles reclamassem 
o rei nem mesmo notava. 

E o pior é que a doença 
num instante se espalhou. 
Quem vivia junto ao rei 
logo a doença pegou. 
E os ministros e os soldados, 

funcionários e agregados, 
toda essa gente cegou.
 
De uma cegueira terrível, 
que até parecia incrível 
de um vivente acreditar, 
que os mesmos olhos que viam 
pessoas grandes e fortes, 
as pessoas pequeninas 
não podiam enxergar.
 
E se, no meio do povo, 
nascia algum grandalhão, 
era logo convidado 
para ser o assistente
de algum grande figurão. 
Ou senão, pra ter patente 
de tenente ou capitão. 
E logo que ele chegava, 
no palácio se instalava; 
e a doença, bem depressa, 
no tal grandalhão pegava.

Todas aquelas pessoas, 
com quem ele convivia, 
que ele tão bem enxergava, 
cuja voz tão bem ouvia, 
como num encantamento, 
ele agora não tomava 
o menor conhecimento...

Seria até engraçado 
se não fosse muito triste; 
como tanta coisa estranha 
que por esse mundo existe.

E o povo foi desprezado, 
pouco a pouco, lentamente. 
Enquanto que o próprio rei 
vivia muito contente; 
pois o que os olhos não veem, 
nosso coração não sente.

E o povo foi percebendo 
que estava sendo esquecido; 
que trabalhava bastante, 
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mas que nunca era atendido; 
que por mais que se esforçasse 
não era reconhecido.

Cada pessoa do povo 
foi chegando à convicção, 
que eles mesmos é que tinham 
que encontrar a solução 
pra terminar a tragédia. 
Pois quem monta na garupa 
não pega nunca na rédea! 

Eles então se juntaram, 
Discutiram, pelejaram, 
E chegaram à conclusão 
Que, se a voz de um era fraca, 
Juntando as vozes de todos 
Mais parecia um trovão.

E se todos, tão pequenos, 
Fizessem pernas de pau, 
Então ficariam grandes, 
E no palácio real 
Seriam logo avistados, 
Ouviriam os seus brados, 
Seria como um sinal.

E todos juntos, unidos, 
fazendo muito alarido 
seguiram pra capital. 
Agora, todos bem altos 
nas suas pernas de pau.
Enquanto isso, nosso rei 
continuava contente. 
Pois o que os olhos não veem 
nosso coração não sente...

Mas de repente, que coisa! 
Que ruído tão possante! 
Uma voz tão alta assim 
só pode ser um gigante! 
- Vamos olhar na muralha. 
- Ai, São Sinfrônio, me valha 
neste momento terrível! 
Que coisa tão grande é esta 
que parece uma floresta? 
Mas que multidão incrível!

E os barões e os cavaleiros, 
ministros e camareiros, 
damas, valetes e o rei 
tremiam como geleia, 
daquela grande assembleia, 
como eu nunca imaginei!

E os grandões, antes tão fortes, 
que pareciam suportes 
da própria casa real; 
agora tinham chiliques 
e cheios de tremeliques 
fugiam da capital.

O povo estava espantado 
pois nunca tinha pensado 
em causar tal confusão, 
só queriam ser ouvidos, 
ser vistos e recebidos 
sem maior complicação.

E agora os nobres fugiam, 
apavorados corriam 
de medo daquela gente. 
E o rei corria na frente, 
dizendo que desistia 
de seus poderes reais. 
Se governar era aquilo 
ele não queria mais!

Eu vou parar por aqui 
a história que estou contando. 
O que se seguiu depois 
cada um vá inventando. 
Se apareceu novo rei 
ou se o povo está mandando, 
na verdade não faz mal. 
Que todos naquele reino 
guardam muito bem guardadas 
as suas pernas de pau.

Pois temem que seu governo 
possa cegar de repente. 
E eles sabem muito bem 
que quando os olhos não veem 
nosso coração não sente. 

Fonte: ROCHA, 1981, p. 6-36
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Nesta etapa da aplicação da SD, à medida que fui contando 
a história, o cenário representativo do espaço em que ocorreram 
os acontecimentos foi sendo construído. Os alunos, tanto da tur-
ma do 1º ano como da turma do 5º ano, se mantiveram atentos 
do começo ao fim da história. Logo que finalizei com a contação 
da história, chamei a atenção dos alunos para o primeiro verso da 
primeira estrofe da história “Havia uma vez um rei...”.  E, por fim, 
procurei saber dos alunos se os mesmos haviam gostado da histó-
ria. A resposta de todos se fez ouvir em um único e forte: “sim”. E 
para finalizar esse momento, utilizei a frase de praxe: E aí, a nossa 
história chegou ao fim!

A proposta para a segunda etapa com a aplicação da SD na 
experiência estética foi a do reconto da história, porém, devido à 
história ser longa, a atividade foi realizada de forma compartilha-
da, com estratégias diferenciadas nas turmas do 1º e 5º ano. Por-
tanto, como mediadora do processo de estímulo à leitura literária 
orientei os alunos do 1º ano que o microfone passaria por todos 
os alunos na grande roda, para que cada um contasse uma parte 
da história de acordo com a narrativa que eles ouviram. Desse 
modo, dei início à história e passei o microfone para a criança 
que estava do meu lado, e assim seguiu a roda. Quando algum 
aluno se esquecia da parte que deveria ser narrada, eu fazia a in-
tervenção, auxiliando o(a) aluno(a). Assim, todas as crianças par-
ticiparam da atividade interativa. Já na turma do 5º ano, distribuí 
entre a turma 21 fichas contendo a escrita de cada estrofe que 
juntas compunham a história a ser narrada. Assim, o microfone 
percorreu a grande roda e cada aluno(a) fez a declamação dos 
versos. Essas estratégias permitiram o recontar da história em que 
cada participante pôde, à sua maneira, uns com mais desenvoltu-
ra, outros menos, colaborar com essa (re)construção. Esta ativi-
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dade permitiu que os sentimentos e emoções dos alunos e alunas 
aflorassem e se tornassem perceptíveis, confirmando o que res-
salta Busatto (2006): “No meio de tantos ruídos, uma história se 
constrói, como uma grande teia que está sendo tecida, enquanto 
no íntimo de cada ouvinte pululam sentidos inimagináveis, [...]” 
(BUSATTO, 2006, p. 106).

A partir do clima de prazer sentido pelas crianças ao intera-
gir com o mundo da fantasia criado na literatura infantil de Ruth 
Rocha, iniciei a terceira etapa com a aplicação da SD na experiência 
estética, momento de abrir um espaço para a fruição da obra lite-
rária. Assim sendo, me preocupei de assegurar a oportunidade de 
cada criança expor aos colegas o sentido que ela encontrou com a 
leitura da narrativa infantil e, mediante constantes estímulos, a es-
tabelecer relações de diálogo entre o mundo representado na ficção 
e seu mundo real e, assim, ressignificar alguma situação presente 
no seu entorno e construir um aprendizado. Neste sentido, Todo-
rov (2009, p. 32) assevera que “[...] as obras existem sempre dentro 
e em diálogo com um contexto”. Logo, ainda conforme Todorov 
(2009), o leitor deve ler as obras literárias para poder melhor enten-
der com lucidez a humanidade e o universo ao seu redor e, assim, 
“[...] descobrir uma beleza que enriqueça sua existência; ao fazê-lo, 
ele compreende melhor a si mesmo” (TODOROV, 2009, p. 33). As-
sim sendo, todas as crianças participaram efetivamente desse mo-
mento e, cada um, à maneira, contribuiu para o reconto e discussão 
da história trabalhada. Segue abaixo algumas das falas apresentadas 
na turma do 1º ano.
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Quadro 11 – Diálogo entre os leitores do 1º ano e a obra O que os olhos não veem
- Meu nome é Anthony. Sou do 1º ano A. Hoje vou 
contar a história “O rei que não olhava os outros”. Eu 
gostei da parte que eles subiram na perna de pau. E eu 
gostei da hora que eles estavam gritando e o rei cor-
reu. O rei estava com medo. Não queria mais ser rei. 
Lá na minha casa, minha avó não me escuta. Eu queria 
que ela me escutasse. Na minha escola a professora 
me escuta.

- Meu nome é Rafael. Sou do 1º ano A. O rei com os 
olhos fechados não ouvia. O povo era pequenininho e 
chamava o rei e o rei não ouvia e nem olhava também. 
Eles subiram nas pernas de pau e chamou: oh rei! E o 
rei ouviu. Então o rei ficou com medo, foi embora e 
ficou sozinho. Eu acho que foi certo o povo subir nas 
penas, para ficar forte e ser ouvido. 

- Meu nome é Jordana. Eu sou do 1º ano A. Sempre 
que eu vou falar com a minha mãe, ela não me escuta, 
só o meu irmão. Eu gostei quando os pequenos subi-
ram na perna de pau. Eu acho que a minha mãe tinha 
que escutar nós dois. Eu queria subir na perna de pau 
para falar com a minha mãe. 

- Meu nome é Isabelly. Eu sou do 1º ano B. E eu estou 
aqui para ler o livro “Os olhos não viam”. Um dia acon-
teceu lá na minha casa o meu irmão me chutando. E 
minha mãe não via. Eu falei para ela, mas ela não ou-
via. Eu não acho isso bom.
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- Oi, tudo bem! Hoje eu estou aqui com a tia Denise 
e com todo mundo, com vocês. E esse livro chama O 
que os olhos não veem. E eu achei o livro muito legal. 
E a parte que eu mais gostei foi que os povos pen-
saram em uma coisa que eles sentem. Eles falaram 
assim, vamos juntar nos todos e nós vamos montar 
uma voz bem alta. E aí eu gostei dessa parte. E lá em 
casa, minha mãe só escuta as minhas duas irmãs e não 
me escuta. Só o meu pai me escuta, mais ninguém. 
Eu acho que ela tem que me escutar também, porque 
se eu falar assim: oh mamãe lá na minha escola, isso 
e tal e coisa, e aí ela vai me escutar e isso já é uma 
coisa importante, para falar. Na história eles fizeram 
uma coisa certa, porque o rei e os funcionários deles 
não ouviam os pequenos, então eles fizeram a coisa 
certa. Eles juntaram todo mundo e fez uma voz bem 
alta, oh rei, oh rei. Aí ficou muito alta e eles gostaram e 
o rei saiu correndo. Eu acho que o rei ficou com medo. 
Então eles fingiram que era o rei. Eles escolheram al-
guém para ser o rei.

Fonte: dados da pesquisa 09/2019

Foi possível constatar, pelos diálogos dos alunos da turma do 
1º ano, que a pouca idade não os impediu de abstrair certas intencio-
nalidades das ideias lançadas por Ruth Rocha na criação de O que os 
olhos não veem, relacionadas à questão do abuso do poder e da luta 
pela liberdade requerida com a situação opressora vivenciada. Boa 
parte dos alunos, cada qual com a sua forma de discorrer sobre a te-
mática, inquietou-se com a atitude do rei, com a tal doença esquisita.

Pessoas grandes e fortes 
o rei enxergava bem. 
Mas se fossem pequeninas, 
e se falassem baixinho, 
o rei não via ninguém.

Assim sendo, os discentes mostraram-se capazes de relacio-
nar a problemática percebida no universo da ficção literária, com o 
descaso do rei perante os pequenos, com uma situação vivenciada 
no seu próprio contexto de vida. Ao compartilharem com os colegas 
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o problema com a carência de atenção no âmbito familiar, alguns 
afirmaram que a mãe não os ouve e outros citaram a avó ou o pai. 
Quanto ao fato de eles terem gostado da parte que os pequenos “fi-
zeram pernas de pau” para ficarem grandes e assim serem avistados 
e ouvidos, este foi um ponto importante de discussão no grupo em 
sala de aula. Na oportunidade, fiz várias provocações, instigando os 
alunos a pensar sobre a importância de cada um construir a sua per-
na de pau, ou seja, construir o seu repertório de leituras, sendo este 
o instrumento que cada pessoa pode se valer para ampliar seu hori-
zonte de conhecimentos e ter condições de conquistar sua emanci-
pação. Como assevera Candido (1995, p.248), as produções literárias 
tem o poder de enriquecer a nossa compreensão de humanidade no 
mundo, fato que explica porque ela “é uma necessidade universal, e 
porque fruí-la é um direito das pessoas de qualquer sociedade”.

Na turma do 5º ano abri o espaço para a fruição da obra O que 
os olhos não veem com a orientação da pesquisadora de que a expe-
riência estética de construção de consciências seria efetivada com o 
diálogo de todos no círculo intersubjetivo de leituras. Como media-
dora no processo de leitura fruição, estimulei cada aluno, como leitor, 
a estabelecer relações dialógicas com a realidade fantástica da ficção 
literária, sendo ela, segundo afirmação feita por Zilberman (1990, 
p. 104), “[...] a ponte que conduz a uma compreensão mais ampla e 
plena do seu contorno”. Assim sendo, a narrativa literária permitiu 
ao aluno leitor ser transportado para o mundo imaginário criado por 
Ruth Rocha, para que ele pudesse encontrar na sua leitura um sen-
tido, relacioná-lo ao seu mundo real e, segundo nos orienta Bakhtin 
(1992, p. 132), a partir de um “processo de compreensão ativa e res-
ponsiva”, ser capaz de ressignificar uma situação presente no seu con-
texto, ou seja, “alimentar-se da seiva nova secretada”, ampliando seu 
mundo subjetivo, valorizando, neste momento da experiência estéti-
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ca, a interação de todos os alunos no círculo intersubjetivo de leituras 
com a obra literária. Abaixo seguem algumas das falas apresentadas 
no círculo de leituras envolvendo a narrativa infantil de Ruth Rocha.
Quadro 12 – Diálogo entre os leitores do 5º ano e a obra O que os olhos não veem.

- Meu nome é Bárbara, tenho 10 anos e sou do 
5º ano A. Esse livro que a professora contou pra 
gente da Ruth Rocha, O que os olhos não veem, eu 
achei muito interessante e legal. Legal na hora que 
o povo subiu na sua perna de pau para falar com 
o rei, para pedir atenção do rei, porque o rei não 
dava atenção para o povo, não ouvia o que eles 
queriam dizer. Então o rei saiu correndo. Essa ati tu-
de não foi certa. O rei deveria conversar com eles. 
Assim, ia resolver um pouco dos problemas deles. 
Depois que o rei fugiu, eu acho que eles deveriam 
fazer uma votação e escolher um rei para dar aten-
ção, ouvir e tentar ajudar as pessoas.

- Meu nome é Rhian e sou aluno do 5º ano B. O 
nome do livro que vou falar é O que os olhos não 
veem e o da autora é Ruth Rocha. A história é muito 
legal. E a parte que eu mais gostei foi quando eles 
montaram nas pernas de pau e foram falar com o 
rei e o rei correu. Eu gostei também quando eles co-
meçaram a comemorar. Comemorar não né, porque 
eles não queriam que o rei fosse embora, queria só 
ser visto e ouvido. Eles perto do rei, eles eram pe-
quenininhos. E os ricos é que eram grandes. O rei 
era rico e as pessoas que eram trabalhadoras eram 
pobres. Então, eles fi caram pequenos perto do rei. 
Então eles ti veram uma brilhante ideia de construir 
umas penas de pau, para o rei ouvir e ver eles. Ai, 
quando as pessoas chegaram perto do palácio, eles 
assustaram o rei e as pessoas que trabalham com 
ele. Aí eles saíram todos correndo e o rei foi quem 
correu na frente. Eu acho que o rei não deveria ter 
corrido e sim visto e ouvido as pessoas, porque elas 
são pessoas trabalhadoras, não são turma que não 
tem nada a ver, desocupadas. Eles são humanos 
também, como o rei. Todo mundo aqui é humano. 
Todo mundo mesmo são humanos e merecem ser 
ouvidos e vistos. O rei não foi humilde. Ele devia ser 
mais humilde com as pessoas. 
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- Meu nome é Ramilly e o nome do livro que eu 
vou comentar hoje é O que os olhos não veem. A 
autora é Ruth Rocha. E eu gostei da parte que o 
povo se reuniu para conversar com o rei. E foi in-
teressante porque ensinou muitas coisas, né! Tipo 
que, o povo não pode ser excluído, mas sim tem 
que se reunir todos juntos para que se faça um 
mundo melhor. Então se colocasse a parte rica e 
a pobre pra lá, o povo rico poderia ter um pouco 
mais de ideia, ter uma noção a mais. Então ele de-
veria ouvir os pobres e também os ricos. Então tem 
que ter igualdade, como a Maria Rita falou. Então é 
assim: se você fosse rico e ele só te desse atenção, 
e tivesse aquele tanto de gente assim pobre, mui-
to pobre, o que você faria? Você ficaria olhando lá 
sem fazer nada, só comendo e passando vontade, 
não né! Você teria que ajudar o pobre, porque pas-
sa fome e não é bom ver o povo passando fome. 
Ter que trabalhar, trabalhar e não receber nada.

- Meu nome é Messias. O livro que eu vou falar 
agora é O que os olhos não veem, que foi feito pela 
autora Ruth Rocha. Eu achei o livro bem legal. Que 
fala sobre as pessoas não usarem a autoridade 
para o mal, mas sim para o bem. Porque as auto-
ridades ruins ignoram as pessoas, como as pobres. 
E os ricos, se usar a autoridade para o mal, vai ig-
norar os pobres, por causa que parece que ele tem 
uma classe maior, porque é rico. Aí, isso dá-nos a 
entender que, a gente não pode ter autoridade 
para o mal, mas sim para o bem, por causa que, se 
a gente usar a autoridade para o mal vai acontecer 
essas coisas e a gente pode acabar se dando mal. 
Eu acho que o povo fez certo de criar as pernas de 
pau. Porque se eles tivessem ido lá prontos para 
reclamar alguma coisa o rei já não queria para fa-
zer a expansão, mas se ele não escutasse não ti-
nha como fazer a expansão. Então o rei ficou com 
medo e saiu, fugiu. Então o rei deveria ter deixado 
o filho dele para ser rei e não ter levado. Então é 
bom isso ter acontecido, assim o povo pode fazer 
as escolhas deles.
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- Oi! Meu nome é Eduarda. Sou do 5º ano A. E eu 
vou falar o que eu achei do que O que os olhos não 
veem, de Ruth Rocha. Eu achei muito legal, prin-
cipalmente a parte que o povo se junta para falar 
com o rei. E eu acho que o rei deveria governar me-
lhor para ajudar o povo. O povo subiu nas pernas 
de pau para serem ouvidas e serem vistas. Então o 
rei se sentiu pequeno e ele e o guardas saíram cor-
rendo. Eu acho que depois, um dos outros pediu 
para ser rei para governar de um jeito melhor. E 
aí eles fizeram uma votação, eu voto naquele cara 
para ser o rei, assim. 

Fonte: dados da pesquisa 09/2019

Nesse momento do dialogar com a obra literária, foi pos-
sível constatar a importância de se dar voz aos alunos, para que 
eles pudessem participar de forma ativa no processo que se intenta 
construir consciências de mundo. Portanto, como professora pes-
quisadora, atuei na mediação das leituras literárias estimulando os 
alunos a estabelecerem relações de diálogo com a obra literária, 
para que eles tivessem a oportunidade de juntos desenvolverem 
uma consciência crítica e, assim, cada um ter condições de cons-
truir o seu repertório de conhecimento, ampliando a sua experiên-
cia de vida. Assim sendo, todos os alunos deram a sua contribuição 
à discussão na grande roda, sendo possível constatar, mediante as 
várias leituras que a obra literária possibilita ao leitor, que grande 
parte deles foram capazes de ressignificar uma situação com a expe-
riência estética e se posicionar revelando um juízo de valor em re-
lação ao problema mencionado. Segundo Busatto (2006, p. 80-81), 
esta é a possibilidade que a obra literária de valor estético confere 
ao leitor, de atribuir novos valores a uma determinada circunstân-
cia e, assim, provocar a “ampliação dos significados para a vida”. 
Ramilly se pronunciou contra a atitude de descaso do rei frente aos 
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pequenos, defendendo o pensamento de que os pobres não podem 
ser excluídos, uma vez que, para se fazer um mundo melhor tem 
que ter igualdade entre as classes. Eduarda declarou que o rei deve-
ria governar de forma a ajudar todas as pessoas e que o povo deve 
mesmo se juntar para lutar pelos seus direitos. Rhian, Kauanny e 
Bárbara não concordaram com a atitude do rei de fugir, afirmando 
que ele deveria ter ficado e, com humildade, ouvido o que o povo 
tinha a dizer, pois são seres humanos e trabalhadores como todos 
os outros. E o aluno Messias defendeu muito bem o que acredita, 
segundo ele, as pessoas deveriam usar sua autoridade para o bem 
e não para o mal, pois coisas ruins acontecem quando se faz o mal. 
Isto posto, foi possível confirmar o que atesta Zilberman (2003, p. 
46), de que a atuação da literatura infantil junto ao processo de 
formação humana “dá-se dentro de uma faixa de conhecimento, 
não porque transmite informações e ensinamentos morais, mas 
porque pode outorgar ao leitor a possibilidade de desdobramento 
de suas capacidades intelectuais”. Logo, ressaltei a contribuição de 
um grande expoente da crítica literária com a seguinte afirmação: 
“O conhecimento da literatura não é um fim em si, mas uma das 
vias régias que conduzem à realização pessoal de cada um” (TO-
DOROV, 2009, p. 33).

Sabemos que é dever da família e da escola garantir a todos 
os seres humanos as condições de acesso “aos bens incompres-
síveis” (CANDIDO, 1995, p. 241), sendo a literatura infantil in-
cluída dentre o que representa um direito vital da criança. Ciente 
deste fato e de que não se pode formar um leitor sem que este 
usufrua das diversas leituras, propus esta quarta etapa da aplica-
ção da SD com a experiência estética, que se refere ao momento 
da apreciação do objeto livro – a obra literária O que os olhos não 
veem, de Ruth Rocha.
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Figura 10 – Apreciação da obra literária O que os olhos não veem pelos alunos 
do 1º e 5º ano

  

Fonte: pesquisadora 09/2019

A satisfação dos alunos, tanto do 1º como do 5º ano, em rece-
ber o livro para fazer a apreciação literária foi notória. Na sequência, 
orientei os alunos a olharem todos os detalhes na produção: na capa 
e na estruturação das linguagens verbais e não-verbais no corpo do 
livro. Pediu atenção para o título, advindo de um provérbio popular; 
para o nome da escritora, referenciada no meio literário; do ilustra-
dor do texto visual da história, que também participa da narração na 
produção literária; do nome da editora, responsável pela publicação 
do livro. E também, para o estilo moderno na estruturação da criação 
literária, com a disposição de imagens e palavras, estas compostas em 
versos nas diversas estrofes, com a utilização de uma linguagem coti-
diana e rica em vocabulário. Neste momento, mais uma vez, sobrelevo 
a função do profissional docente como agente que fomenta o interesse 
do aluno pelas obras literárias e impulsiona o processo de formação da 
criança enquanto leitora literária. Neste sentido, reafirmo a relevância 
de se promover e estimular o gosto pela leitura literária nas crianças 
logo no início da sua inserção no processo escolar e, a partir daí, dar 
sequência a esse trabalho nos anos escolares subsequentes. Dessa for-
ma, proporcionar sempre momentos de leitura por tudo o que ela re-
presenta, como a inserção social, o posicionamento crítico e reflexivo, 
a descoberta de si e do mundo, a democratização, a leitura 
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se democratiza, ao se tornar acessível a qualquer grupo indistin-
tamente, esta inclinação se consolida quando detona uma pers-
pectiva crítica e atuante, segundo a qual o leitor se individualiza, 
porque se posiciona não apenas diante do objeto livro posto à 
sua frente, mas perante o mundo que este traduz. (ZILBER-
MAN, 1990, p. 102-103).

Como procedimento para a quinta etapa com a aplicação da 
SD envolvendo a obra O que os olhos não veem, de Ruth Rocha, pro-
pus aos alunos da turma do 1º ano a construção individual de um 
livrinho com o reconto da história por meio de desenhos. E para 
a turma do 5º ano sugeri a construção coletiva de um tapete com a 
representação da parte da narrativa infantil que foi mais signifi cante 
para cada estudante.

Fi gura 11 – Construção de trabalhos fi nais dos alunos do 1º ano com a 
história  O que os olhos não veem, de Ruth Rocha

Fonte: dados da pesquisa 09/2019
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Figura 12 – Construção de trabalhos fi nais dos alunos do 5º ano com a 
história  O que os olhos não veem, de Ruth Rocha

Fonte: dados da pesquisa 09/2019

O repasse aos alunos e alunas sobre como eles deveriam pro-
ceder com a experiência de incentivo à prática de leitura no âmbito 
familiar foi a sexta etapa da aplicação da SD envolvendo a obra de 
Ruth Rocha. Para os alunos do 1º ano, solicitei que cada um convi-
dasse uma pessoa da sua família para ler o livro O que os olhos não 
veem para ou com ele (ela) e, logo em seguida, pedisse a esta pessoa 
que respondesse a avaliação descritiva sobre a experiência realizada. 
Orientei o mesmo aos alunos do 5º ano, porém, por se tratar de alu-
nos que já leem com mais fl uência, pedi a eles que lessem o livro para 
uma pessoa da sua família.

Os relatos avaliativos feitos pelos pais ou responsáveis foram 
entregues à professora regente antes do dia marcado para o segun-
do encontro, como combinado anteriormente. Na turma do 1º ano, 
todos os alunos participantes da pesquisa trouxeram a avaliação 
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respondida. Já na turma do 5º ano, dos 33 alunos participantes da 
pesquisa, apenas 22 deles entregaram a avaliação respondida a sua 
professora.

Quadro 13 – Relato dos pais sobre a experiência com o estímulo à leitura da 
obra O que os olhos não veem – Turma do 1º ano

Carlos, pai do aluno Rodrigo, declarou na ava-
liação feita, que gostou da leitura da literatura 
infantil O que os olhos não veem, de Ruth Rocha. 
E, também, gostou da experiência de ler para o 
seu filho. E fez o seguinte comentário sobre a 
experiência:

- Foi muito legal o jeito que foi colocado o tema 
político de uma forma lúdica, para que as crian-
ças possam entender como alguns governantes 
manipulam o sistema em favor próprio ao invés 
de sanar o real problema. E é assim que conse-
guiremos mudar o futuro das nossas crianças, 
mas se não tiver uma explicação após está leitu-
ra o objetivo se perderá.

Luciene, avó da aluna Ana Clara, afirmou na ava-
liação feita, que gostou da leitura da literatura 
infantil O que os olhos não veem, de Ruth Rocha. 
E, também, gostou da experiência de ler para a 
sua filha. E fez o seguinte comentário sobre a 
experiência:

- Olá eu como vó da Ana Clara estou gostando 
muito, pois é um momento de verdadeiro ca-
rinho, pois quando ela chega lá do portão gri-
ta vó... hoje tem um livro pra nós ler, eu gosto 
desse momento, hoje mesmo estava lendo com 
ela e simplesmente ela mim deu um cheiro bem 
gostoso. Espero muito que todos tenha um mo-
mento de leitura, pois as vezes na correria da 
vida não damos uma atenção devida para nos-
sos filhos. Eu agradeço muito por essa oportu-
nidade única, que sei que vai ficar guardado na 
memória dela. O interessante dessa história é 
que pode mostrar pra ela o valor de cada pes-
soa.

Fonte: dados da pesquisa 09/2019
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Quadro 14 – Relato dos pais sobre a experiência com o estímulo à leitura da 
obra O que os olhos não veem – Turma do 5º ano

Maria, mãe do aluno Guilherme, afirmou na ava-
liação feita, que gostou da leitura da literatura in-
fantil O que os olhos não veem, de Ruth Rocha. E, 
também, declarou ter gostado da experiência de 
ouvir o filho ler para ela a história. E fez o seguinte 
comentário sobre a experiência:   

- Achei importante, pois é uma forma de nós, 
pais, interagirmos com nossos filhos, mostrarmos 
a eles, o nosso apoio, é através do nosso apoio 
que eles, se sentem incentivados a desenvolver 
na sala de aula. Acho que deveria ter sempre esse 
tipo de leitura com nossas crianças, a participação 
dos pais é muito importante, e acho mais, essa 
participação deveria ser em sala de aula, junta-
mente coma as crianças e professores. O incenti-
vo seria maior.
Roberto, pai da aluna Brenda, declarou na avalia-
ção feita, que gostou da leitura da literatura in-
fantil O que os olhos não veem, de Ruth Rocha. 
E, também, gostou da experiência de ouvir a sua 
filha ler a história para ele. E fez o seguinte co-
mentário sobre a experiência:

- Eu achei muito interessante além de ser um tex-
to muito interessante, nos mostra uma história 
com uma narrativa em forma de poesia e ensina 
as crianças a respeitar e ouvir os outros não im-
porta se é criança, adulto, jovem ou idoso.

Fonte: dados da pesquisa 09/2019

Na sétima etapa com a aplicação da SD envolvendo a obra O 
que os olhos não veem, de Ruth Rocha, propus realizar a proposta 
com o feedback dos alunos sobre a experiência de incentivo à prática 
da leitura literária desenvolvida junto às famílias. Na turma do 1º 
ano, esse momento aconteceu no espaço da sala de aula, enquanto os 
alunos reproduziam, num quadro de papel, por meio de desenhos, a 
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situação vivenciada em casa. Segue abaixo algumas das falas apresen-
tadas na turma do 1º ano.
Quadro 15 – Feedback dos alunos do 1º ano sobre a experiência de incentivo à 
prática de leitura às famílias com a história O que os olhos não veem, de Ruth Rocha                         

- Boa tarde! Meu nome é Gabrielly. Eu 
sou do 1º ano A. Eu estou com a histó-
ria O que os olhos não veem. O livro é 
de Ruth Rocha. Minha mãe leu a his-
tória para mim e minha irmã de três 
anos. Ela disse que amou a história e 
ela gostou da parte que os pequenos 
subiram na perna de pau. Então o Rei 
assustou. E ele foi embora. Tem que 
escolher outra pessoa para ser rei, 
para escutar e enxergar todo mundo.

- Meu nome é Jamilly. Sou do 1º ano B. 
A história é O que os olhos não veem. 
Ruth Rocha escreveu. Minha mãe con-
tou a história para mim. Ela achou 
muito legal e importante. Ela falou que 
não pode ser assim. Porque isso não é 
a coisa certa. O rei tinha de ouvir todo 
mundo. Minha mãe gostou de ler para 
mim. Ela leu só pra mim. Ela gostou da 
parte que eles juntaram e formaram 
uma voz bem alta. Aí o rei ouviu. E ele 
fugiu. Ai, outra pessoa ia ser o rei. Ela 
tinha de ser diferente. Tinha de ouvir 
todo mundo. 

 Fonte: dados da pesquisa 09/2019

Na turma do 5º ano adotei um procedimento diferenciado para 
a realização dos feedbacks. Propus desenvolver a atividade no espaço 
da biblioteca com a participação de três alunos em cada momento. 
A intenção com essa nova organização do espaço e do tempo, foi 
oportunizar melhores condições de o aluno se pronunciar com mais 
liberdade. Segue abaixo algumas das falas apresentadas na turma do 
5º ano.
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Quadro 16 – Feedback dos alunos do 5º ano sobre a experiência de incentivo à 
prática de leitura às famílias com a história O que os olhos não veem, de Ruth Rocha

  
- Meu nome é Kauanny. Sou do 5º 
ano B. E minha mãe compartilhou a 
história comigo. Só estava nos duas e 
eu li o livro para ela, porque ela não 
lê. Eu achei que a história representa 
um pouco a vida dela. Porque quando 
ela era pequena, ela era a mais velha 
e ela é quem cuidava das minhas tias. 
E ela era a que mais sofria, apanhava, 
porque quando as minhas tias faziam 
alguma coisa de errado colocavam a 
culpa nela. Minha avó era autoritária e 
meu avô ainda era vivo e protegia ela. 
Eu fiz essa relação do livro com a vida 
da minha mãe. Minha mãe falou que a 
história parecia um pouco com a vida 
dela, que achou legal, que está pas-
sando um ensinamento com a moral, 
e ela achou muito bom o livro e falou 
que eu tinha de levar mais livros para 
casa para ler. Eu achei muito legal essa 
experiência de ler para a minha mãe.  

- Meu nome é Maria Rita. Sou da 5ª 
série. Vou falar do livro de Ruth Rocha, 
O que os olhos não veem. Eu levei esse 
livro pra casa e contei para a minha 
mãe, meu pai e meu irmão. Ela disse 
que gostou muito, porque esse projeto 
irá ajudar muito a mim. E disse também 
que é sempre pra mim ler essas coisas. 
Eu li pra ela e depois ela leu pra mim. 
E aí, a gente conversou sobre o livro, 
eu e toda minha família que estava 
presente. Aí a gente conversou sobre 
o livro e ela leu e eu contei pra ela. E 
ela contou que gostou muito da parte 
que eles subiram nas pernas de pau e 
foram falar com o rei. E meu irmão e 
meu padrasto gostaram da parte que 
eles estavam na perna de pau e o rei 
correu. A minha mãe é professora e ela 
tem o costume de comprar livros, ler 
pra mim e também levar para a esco-
la para ela ler para as crianças que não 
podem ter livros. O meu irmão tam-
bém é leitor. Ele é mais velho que eu. 
Ele também gostou da história. Eu acho 
que é muito bom esse livro, porque isso 
pode ser um aprendizado. Minha mãe 
também disse a mesma coisa. E toda 
minha família disse que isso pode ser 
um aprendizado pra mim e quando eu 
estiver mais velha.

Fonte: dados da pesquisa 09/2019
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Pelo feedback dos alunos do 1º ano, foi possível perceber a 
atuação ativa da maioria dos familiares em empenhar-se para reali-
zar a proposta de leitura do livro literário com o(a) filho(a) e, tam-
bém, a satisfação de grande parte das crianças em ter comparti-
lhado um momento de leitura com a(as) pessoa(s) do seu grupo 
familiar, no caso: a mãe, o pai, a avó e/ou outros. Sendo relatado, 
mediante alguns questionamentos feitos no decorrer do processo 
comunicativo com os feedbacks dos alunos, detalhes reveladores 
do prazer dos mesmos pela situação vivenciada com a leitura literá-
ria. Na turma do 5º ano, foi possível observar uma situação seme-
lhante, porém, apenas a metade da turma conseguiu realizar essa 
proposta, os demais revelaram não ter realizado a atividade devido 
os pais não terem tempo, pois tinham que trabalhar. Mediante a si-
tuação, expliquei aos alunos que o momento da leitura literária em 
família é muito importante e deve ser visto como um momento de 
prazer e de descontração. Então, dei a oportunidade a estes alunos 
de levarem novamente o livro literário para casa e ficar com ele 
no final de semana para ler com alguém da família. Assim sendo, 
ressalto, em relação ao desenvolvimento desta proposta, que para 
assegurar a participação de todos os alunos participantes da pes-
quisa, foi necessário organizar um terceiro encontro com a aplica-
ção da SD envolvendo a obra literária O que os olhos não veem, de 
Ruth Rocha. Dessa forma, me propus a oportunizar aos alunos que 
faltaram à aula no dia em que aconteceu o feedback e àqueles que 
levaram o livro literário para ler com a família no final de semana, 
um momento para o feedback da experiência com a prática de lei-
tura realizada no âmbito familiar. 

Com a efetivação desta estratégia, reafirmo a importância da 
escola e da família assumirem o papel de mediadores junto ao proces-
so de estimulação do gosto do aluno pela prática da leitura literária, 
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do estabelecimento do diálogo entre o leitor e a obra literária e, con-
sequentemente, de formação do aluno como leitor literário. Oportu-
nizando a este “um caminho absolutamente infi nito de descoberta e 
de compreensão do mundo” (ABRAMOVICH, 1993, p. 16). 

1.3   Relato e análise da experiência estética com a aplicação da 
sequência didática da    obra A princesa que escolhia, de Ana 
Maria Machado

Figura 13 – Aplicação da SD nas turmas de 1º e 5º ano

Fonte: pesquisadora 10/2019
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Como terceira e última obra literária a ser trabalhada na apli-
cação da sequência didática com o corpus literário de pesquisa, apre-
sento neste momento o relato e análise do primeiro encontro reali-
zado com a obra A princesa que escolhia, de Ana Maria Machado, 
sétima etapa da aplicação da SD via experiência estética com a leitura 
de narrativas infantis, ocorrida no dia 1º de outubro de 2019. Ressal-
to que os procedimentos utilizados nos vários momentos desta pro-
posta, pouco se diferem das formas adotadas na primeira e segunda 
etapa da aplicação da SD com as outras duas obras literárias traba-
lhadas, de Sylvia Orthof e Ruth Rocha. Reafirmo nessa oportunida-
de a importância da mediação docente, neste caso a minha atuação 
como professora pesquisadora, no decorrer de todo o processo em 
que se intenta potencializar o prazer pela leitura literária e estimular 
o diálogo entre leitor e obra literária, fomentos estes contribuidores 
na formação do leitor literário, bem como na constituição da crian-
ça como um sujeito. Neste sentido, Candido (1995, p 243) revela a 
importante atuação da literatura na construção da subjetividade hu-
mana ao possibilitar a  ampliação do repertório de experiências, a 
emancipação e a humanização do ser, permitindo-lhe a possibilidade 
de compreender melhor o mundo e a si mesmo e, assim, com critici-
dade, ser capaz de viver “dialeticamente os problemas”. 

Como professora pesquisadora responsável pela turma, orga-
nizei o espaço para a aplicação da SD posicionando as carteiras junto 
às paredes da sala de aula formando um grande círculo. No centro 
deste, coloquei mais carteiras formando um outro círculo menor e 
uma  mesa e, sobre ela, dispus as obras literárias adquirida para pos-
terior apreciação dos alunos. Assim foi construído o cenário para a 
apresentação da narrativa infantil.

Recepcionei as turmas na porta da sala de aula no momento de 
adentrar ao espaço de aprendizagem – os alunos do 1º ano, às 13h e 



EXPERIÊNCIA ESTÉTICA COM NARRATIVAS INFANTIS:
contributo para a formação de leitores literários no Ensino Fundamental – Anos Iniciais

61

15 min, e os alunos do 5º ano, às 15h e 30 min e, assim, os convidei a 
adentrar na sala de aula e a se sentarem, permitindo-lhes autonomia 
de escolherem o lugar que desejassem. Então, iniciei a experiência 
estética com a aplicação da SD em sala de aula com um momento 
de conversa informal, procedimento este necessário para o fortale-
cimento dos vínculos afetivos com a turma e, também, para reativar 
o que foi discutido nas histórias anteriores. Assim sendo, perguntei 
aos alunos o nome da primeira história que eu os havia contado e eles 
responderam: Maria vai com as outras. Neste momento reforçou-se o 
aprendizado acerca da importância de cada um ter a sua própria opi-
nião e fazer apenas o que acredita ser o certo. E aproveitei da opor-
tunidade para lhes informar que a autora Ana Maria Machado, em 
sua obra A princesa que escolhia, estabelece uma relação intertextual 
com a referida obra de Sylvia Orthof, ao valer-se da expressão Maria 
vai com as outras na construção do seu livro. Na sequência, perguntei 
o nome da segunda obra que eles tinham escutado e a resposta foi 
proferida imediatamente: O que os olhos não veem. Então, reavivei na 
memória dos alunos o fato de que todos os governantes, diretores de 
escolas, professores e pais devem se utilizar da autoridade para au-
xiliá-los no processo de desenvolvimento e aprendizagem, mas, sem 
serem autoritários, pois, todas as pessoas têm o direito de se expres-
sarem, de dialogar, de serem ouvidas e, também, serem vistas.  

Logo em seguida, fiz o convite à turma para mais uma grande 
aventura com a nova história: A princesa que escolhia, de Ana Maria 
Machado. Dada a importância de se conhecer o contexto da criação 
literária para melhor atribuir uma significação às leituras, apresentei 
no retroprojetor, antecedendo ao momento da contação da história, 
uma síntese com os dados biográficos da escritora em destaque.
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Quadro 17 – Ana Maria Machado e sua obra: A princesa que escolhia

     

Ana Maria Machado iniciou a sua vida como escritora de livros infanti s em 
1977, ano em que publicou o seu primeiro livro Bento que Bento é o Frade. A 
autora já recebeu dezenas de prêmios por suas obras literárias, sendo um deles 
o Prêmio Hans Christi an Andersen, internacional, e três Prêmios Jabuti s de Lite-
ratura. Dentre os mais de cem livros publicados, a literata publicou em 2006 A 
princesa que escolhia composta por ilustrações de Mariana Massarani, sendo 
esta parte integrante do corpus literário desta pesquisa. A história no livro traz, 
de forma renovada e alicerçada por valores éti co-ideológicos, uma discussão 
críti ca sobre os abusos de poder e estereóti pos consti tuídos em relação à fi gura 
da mulher no meio social. Confere ainda um importante papel questi onador 
sobre a personagem feminina, desconstruindo o arquéti po de princesa, fi gura 
submissa e sem direito à liberdade de escolha. A autora, dentro do seu uni-
verso fi ccional, dialoga com diversas narrati vas, estabelecendo assim relações 
intertextuais com estas e, notavelmente, com os contos de fadas. Assim sendo, 
permite ao leitor e leitora, sem deixar de se encantarem com o universo da 
fantasia criada, verifi carem relações dialógicas entre os fatos narrados e o con-
texto políti co, social e familial da atualidade.

Fontes de dados do texto/imagens: https://www.ebiografi a.com/ana_maria_machado/
https://www.clubeleitura.com.br/wp-content/uploads/2019/09/ana-maria-bg-723x600.png

https://images-na.ssl-images-mazon.com/images/I/61Kqx5x8ZmL._SX258_
BO1,204,203,200_.jpg

Após projetar a imagem com o quadro informativo e realizar a 
leitura do texto, fi z algumas considerações em relação às ideias-eixo 
propostas na obra A princesa que escolhia, de Ana Maria Machado. A 
intenção foi a de alertar os alunos sobre certos valores ético-ideológi-
cos instituídos na situação da criação literária e contraditos pela au-
tora, tais como: a valorização da palavra dada aos detentores do po-
der como uma tradição autoritária inconstante, representada na obra 
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pela figura do rei. E também da conduta de obediência e submissão 
da figura feminina, retratada pela personagem princesa. Assim sen-
do, por intermédio desta orientação, procurei auxiliar os discentes 
para que fossem capazes de promover relações dialógicas com suas 
próprias experiências de mundo.

Na sequência da discussão procedi com a apresentação do li-
vro (título: A princesa que escolhia; autora: Ana Maria Machado; 
ilustradora: Mariana Massarani; e editora: Alfaguara). Na sequên-
cia, chamei a atenção dos alunos em relação a três fatos: primeiro, 
da personagem ser nominada como Princesa, designação esta re-
ferente à posição política e social que ela ocupa no palácio. Esta é 
uma característica típica do gênero fábula e também dos contos de 
fadas, apresentada nas obras lidas anteriormente. Segundo, para o 
fato de a autora, assim como Sylvia Orthof e Ruth Rocha, valer-se 
da mesma expressão utilizada nos contos de fadas para iniciar a sua 
narrativa “Era uma vez...”, indicando intertexto com os contos uni-
versais. E terceiro, para o fato de a Ana Maria Machado estabelecer 
relações dialógicas com a obra de Sylvia Orthof, ao referenciá-la na 
seguinte passagem de sua produção: “Concordava com todos. Uma 
verdadeira maria vai com as outras”; e com a obra de Ruth Rocha, 
que, também, vale-se da figura de um rei, como protagonista, para 
exprimir um posicionamento diante das situações de abuso de po-
der e autoritarismo. 

Em seguida, retomei o pacto feito com os alunos em outros 
momentos de contação de histórias já realizados no que concerne ao 
momento em que a história estiver sendo narrada, que ninguém sai 
da sala, pois não se deve interromper uma contação de história. Tam-
bém informei a turma sobre as pausas que seriam feitas no decorrer 
da contação da história, como foram feitas anteriormente na história 
Maria vai com as outras, de Sylvia Orthof. Ressaltei que o objetivo 



D enise Cristi na Camilo De Lima  | Célia Sebasti ana Silva

64

desta estratégia se confi gura na crença de que, ao estimular o fi ctício 
de cada um, levando-os ao palco da narrativa, ali possam deixar as-
sentar a imaginação (BUSATTO, 2006). Dessa forma, eles teriam a 
possibilidade de visualizar mentalmente a situação relatada e, valen-
do-se de suas experiências prévias, serem capazes de nela encontrar 
sentido para as suas vidas. Isto posto, me propus a motivar os alunos, 
enfatizando que todos os indivíduos criam imagens em suas mentes, 
sendo estas, importantes por propiciar novas descobertas e, a apreen-
são delas, fazem parte do processo de construção de consciência de 
mundo. Também intencionei conscientizar os alunos e as alunas para 
o fato de que os comentários sobre essa experiência seriam muito 
válidos e importantes se compartilhados na roda de conversas com 
os colegas tão logo a história terminasse.  

Para que a contação da história transcorresse de forma leve, 
descontraída e envolvente, possibilitando a construção de um cená-
rio concreto no decorrer dos acontecimentos narrados, considerei 
valoroso memorizar o texto a ser narrado de forma a desprender-se 
um pouco da leitura escrita do livro literário. E assim procedi com a 
narração da história.
 Figura 14 – Contação da história A princesa que escolhia nas turmas do 1º e 5º ano

  

Fonte: pesquisadora 10/2019

CONTAR
E

ENCANTAR
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Quadro 18 – História A princesa que escolhia, de Ana Maria Machado
Era uma vez uma princesa muito boazinha e bem-comportada. Boa-

zinha até demais, sabe? Concordava com todos. Uma verdadeira maria vai 
com as outras.

Parecia até que só sabia dizer:
– Sim, senhor.
Ou então:
 – Sim, senhora.
Dependendo de quem mandava. (Pausa)
Ainda bem que isso não durou muito, porque senão a gente não ia ter 

história. Ou só ia ter uma história muito chata, sem graça nenhuma.
Mas a sorte é que um dia ela disse:
 – Desculpe, mas acho que não.
Todo mundo se espantou muito.
A mãe, que também era boazinha demais, quase desmaiou de susto. 
O pai dela, que era todo metido a mandachuva, ficou furioso. Ele era 

do tipo que achava que príncipe serve para andar a cavalo, enfrentar gigantes 
e matar dragões, mas que princesa só serve para ficar aprendendo a ser linda 
e boazinha, enquanto seu príncipe não vem. Então resolveu botar a prince-
sinha de castigo. 

 – Vai ficar trancada na torre! Só sai de lá quando voltar a ser boazinha.
Foi a maior sorte da vida da princesa. Porque essa torre ficava isolada 

do resto do castelo. Na verdade, eram os antigos aposentos de um mago 
que saíra para viajar e nunca mais voltou. Tinha uma biblioteca aonde quase 
ninguém ia. E dava para um jardim fechado por um muro alto, onde quase 
ninguém entrava.

De castigo na torre, a princesa foi se distraindo como podia.
Olhava muito pela janela. Uma maravilha. Viu que a paisagem se es-

tendia até perder de vista, muito além das muralhas do castelo onde sempre 
vivera fechada. Lá de cima, ela descobria que o mundo era muito maior do 
que imaginava. Agora via aldeias, montanhas, vales, bosques e até o mar, ao 
longe, com navios velejando.

Mas a princesinha não ficava só olhando pela janela. 
Também brincava muito pelo jardim. Outra maravilha.
Ficou conhecendo flores e passarinhos, borboletas e abelhas, árvores 

e minhocas. De vez em quando conversava com o jardineiro real que cuidava 
dos canteiros e ensinava a ela os segredos das plantas. Melhor ainda: a prin-
cesa fez amizade com os filhos dele, um menino e uma menina, com quem 
subia em árvores, brincava de pique e pescava no laguinho. Depois quando 
estavam todos bem cansados, muitas vezes a mãe das crianças chamava:

 – Hora do lanche!
Iam todos tomar café com leite e comer bolo de milho ou de aipim. A 

princesa também. 
Depois, a mulher do jardineiro mandava todo mundo tomar banho e 

mudar de roupa. E deixava que eles ficassem vendo televisão.
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A princesinha adorava.
Mas a princesa não ficava só olhando pela janela e brincando com os 

amigos. Também ia muito às salas da biblioteca do mago. A maior das mara-
vilhas. Tinha um monte de livros e computador com acesso à internet. E ela 
lia, lia, sem parar.

Tinha histórias de encantos e perigos, de reis e princesas, de magos e 
inimigos, de bichos e riquezas. De monstros e horrores, de lobo na floresta, 
de bailes e amores, de povo dançando em festa. De cavaleiros e dragões, de 
fadas e feiticeiras, de gigantes e anões, de múmias e caveiras. De naufrágios 
e tesouros, de caravanas no deserto, de palhaços e besouros, de fada madri-
nha por perto.

Ela lia, lia, emprestava livro para os amigos. Adoravam conversar so-
bre o que tinham lido. E cada um ficava cada vez mais sabido. (Pausa)

Os empregados do castelo, que vinham todo dia trazer a comida dela 
e arrumar a torre, também se distraíam muito com as conversas da princesa. 
Ouviam histórias que ela tinha lido, contavam as novidades do reino.

De vez em quando, a rainha vinha e perguntava: 
 – Como é, minha filha?  Vai tomar jeito? Resolveu ser boazinha e dizer 

sempre que sim?
 – Ai, minha mãe!  – suspirava a princesa.  – Não dá, mesmo. Eu quero 

é poder escolher sempre.
 – Escolher? Como assim?
 – Só quando a gente pode dizer não é que tem graça dizer sim.
Um dia, a princesa ouviu no noticiário da televisão que estava haven-

do no reino uma epidemia de uma doença, e o rei estava preocupado.
Resolveu mandar um recado para ele pela copeira: 
 – Diga ao meu pai que eu sei de um jeito para essa doença.
Foi bom, porque então o rei veio com a rainha visitar a princesa. Ele 

era mandão e teimoso, mas gostava da filha e estava com muita saudade 
dela. Só não tirava logo a princesa da torre porque não queria dar o braço a 
torcer. Mas aproveitou o pretexto e veio logo.

Chegou com um jeito todo importante:
 – Eu soube que você tem alguma coisa a me dizer sobre a doença que 

assola o reino. O que é?
 – Mosquito!  – disse a menina.
O rei ficou espantadíssimo.
Mas a princesinha desatou a falar. Contou que aquela febre era trans-

mitida por um mosquito, que as larvas do inseto nasciam na água que era 
preciso fazer uma campanha de saneamento e ensinar uma porção de coisas 
à população. Explicou também que o reino precisava de obras para ter es-
goto e água limpa em todas as casas. E que as pessoas deviam se vacinar. E 
que havia um cientista famoso que conhecia tudo daquela doença, podiam 
contratá-lo para ajudar.

 – De onde você tirou essa ideia, menina?
 – De muitos lugares. Umas coisas eu li nuns livros, outras eu li em 

outros. E a notícia do trabalho do cientista é muito nova, eu vi na internet. 
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Ele trabalha numa universidade, e o senhor pode entrar em contato com 
ele.

O rei seguiu aqueles conselhos e deu tudo certo. Ele ficou tão conten-
te que tirou a princesa do castigo. Deixou que ela saísse da torre e ela passou 
a só ir lá quando queria, para brincar com os amigos ou ir à biblioteca.

 – A gente podia também dar um prêmio a ela  – sugeriu a rainha.
 – Boa ideia!  – disse ele.
Mandou chamar a filha e perguntou se ela não queria uma boa re-

compensa, algo assim como uma coroa nova.
 – Ótimo! Eu quero escolher  – disse ela.
– Perfeito! Seu desejo será atendido. Vamos à joalheria.
  – Para quê?
 – Para você escolher a coroa nova.
 – E eu lá preciso de coroa nova?
Então descobriram que o que ela queria de recompensa era poder 

escolher. Escolher tudo. Poder dizer sim ou não, sempre.  Poder apontar o 
que preferia, poder decidir. Não era bem nisso que o rei tinha pensado, mas 
já tinha dito que atenderia ao desejo dela. E palavra de rei não volta atrás.

A partir desse dia, a princesa passou a escolher. Começou logo esco-
lhendo uma coisa importante: ia dispensar os preceptores e estudar numa 
escola com montes de colegas. (Pausa)

Escolhia a roupa que ia vestir, a comida de que gostava, o filme a que 
ia assistir. Às vezes, quando as escolhas dela não combinavam com as dos ou-
tros, era preciso chegar a um acordo: um dia viam um jogo de futebol como 
o pai queria, outro dia o desenho animado dela, outro dia a novela da mãe. 
Ou combinavam os horários em que cada um via televisão.

Mas em geral ia dando certo.
Quando no colégio uns amigos começaram a fumar e ofereceram a 

ela, a princesa disse:
– Não, não quero.
– Experimenta, deixa de ser boba. Que é que tem? Todo mundo 

fuma...
Mas ela já tinha a maior prática:
– Não, não quero. Não preciso ser igual a todo mundo.
Ou quando resolveram que ninguém ia falar com uma colega nova, 

que tinha vindo de outro colégio e era meio esquisita, ela disse:
– Pois eu vou!
Foi mesmo. A esquisitice da outra era só diferença mesmo. Acabaram 

ficando muito amigas.
O tempo foi passando e a princesa foi crescendo.
Um dia, o rei e a rainha acharam que estava na hora de a filha casar. 

Resolveram dar um baile enorme e convidar os mais lindos príncipes, de toda 
parte. Mandaram arauto anunciar a festa pela cidade toda, enviaram convi-
tes para os países próximos e os reinos distantes.

– Assim você vai poder escolher seu marido... – disse a rainha, toda 
satisfeita.
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– Isso mesmo – disse o rei. – Viu como eu sou moderno? Eu deixo você 
escolher.

– Deixa mesmo?
– Pois eu não acabei de dizer? E palavra de rei...
– Já sei – interrompeu ela. – Não volta atrás.
No dia do baile, foi muito divertido. A princesa tinha convidado um 

monte de amigos e amigas, do jardim e do colégio. Gente esquisita e gente 
sem esquisitice. Gente mais rica e gente mais pobre. Gente feia e gente boni-
ta. Todos dançaram e se divertiram muito.

E também vieram muitos príncipes. Uns mais bonitos, outros menos. 
Uns interessantes, outros meio chatos.

Muito educada, a princesa conversou com todos, ouviu o que eles 
diziam, respondeu com atenção. Foi encantadora. E eles ficaram encantados 
com aquela princesa tão linda e inteligente, tão educada, com tanto assunto.

Muitos ficaram depois suspirando e pensando nela.
Daí a alguns dias foi um tal de aparecer príncipe no palácio como nun-

ca se viu em lugar nenhum. Vinham pedir a princesa em casamento. Ou man-
davam ministros, conselheiros e grão-duques fazer o pedido. Algumas vezes, 
chegou até a ter fila.

E a princesa?
Escolhia.
O primeiro era todo esportivo, gostava de escalar montanhas e subir 

em paredes. Não era um marido que a princesa quisesse escolher. Ela lem-
brou de uns livros que tinha lido e sugeriu:

– Sabe aquele deserto assim naquele lugar assim assado? Pois lá tem 
uma torre enorme, com umas tranças penduradas, ótimas de escalar. (Pausa)

O príncipe seguiu o conselho, foi lá, e daí a pouco tempo estava casa-
do com uma tal de Rapunzel.

O segundo pretendente conversava muito sobre criação de gado, fa-
bricação de couro e exportação de calçados. Ela achou que ele devia ser bom 
para experimentar sapatinhos e escolheu uma boa noiva para ele. (Pausa) E 
daí a pouco tempo estava casado com uma tal de Cinderela.

O terceiro ficava logo íntimo, contava piadas, dava palmadinhas nas 
costas dos ministros. A princesa achou que ele devia ser ótimo para desen-
gasgar quem tivesse com maçãs entaladas e escolheu a noiva dele. (Pausa)

Deu certo, porque em poucos meses ele estava casado com uma tal 
Branca de Neve.

Outro falava alto, barulhento... era o marido ideal para outra princesa, 
coitada, que esperava havia tantos anos, esquecida de todos, dentro de um 
bosque cheio de espinhos. (Pausa) E foi assim que ele saiu e casou com uma 
tal de Bela Adormecida.

Veio até um senhor mais velho, um príncipe muito distinto, com uma 
conversa toda melosa:

– Quando você se casar comigo, vai ter de tudo, ganhar presente to-
dos os dias. Vamos morar num palácio maravilhoso, cheio de quartos. E vai 
poder entrar em todos. Quer dizer, quase todos. Tem um que não pode.
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Ela olhou bem para a cara dele, com aquela barba azulada, pensou, 
lembrou de umas coisas que tinha lido... e chamou a polícia. Ainda bem. Por-
que encontraram um monte de esqueletos de mulheres no castelo do Barba 
Azul. No tal quarto onde ninguém podia entrar.

A princesa ficou horrorizada. Não quis brincar com uma coisa tão sé-
ria. Mas bem pensou:

“Isso não era um príncipe, era um abismo, um principício.”
Mas noivo mesmo, para si própria, a princesa não escolhia. Nenhum 

era como ela queria.
– Assim não é possível! – disse o rei. – Você vai ter que escolher!
– Vocês prometeram respeitar minha escolha? – perguntou ela.
E como o rei prometeu, ela explicou:
– Pois eu escolho não me casar agora. Ainda sou muito moça pra isso. 

Quero fazer que nem o mago que morava lá na torre. Quero estudar muito, 
viajar muito, conhecer outros lugares e outras pessoas. (Pausa)

O pai tinha prometido, teve de aceitar. Pois foi isso mesmo que ela fez.
Estudou, viajou, aprendeu um monte de coisas. Foi para uma universi-

dade e virou arquiteta. Depois, resolveu estudar ainda mais, umas coisas de 
nome comprido: urbanismo e habitação popular. Quer dizer, como fazer uma 
cidade funcionar melhor e como fazer casas baratas para as pessoas.

Um dia, encontrou numa reunião um arquiteto que fazia paisagismo: 
planejava jardins. Fazia muito tempo que os dois não se viam, mas logo se 
reconheceram: era o filho do jardineiro, amigo dela do tempo em que ficara 
de castigo na torre.

E foi ele que a princesa escolheu para namorar.
Como é que essa história acaba? Não dá pra saber muito bem, porque 

ainda não acabou.
Antes de acabar, ainda acontecem muitas coisas.
No reino, por exemplo. O rei morreu, e a princesa teve que ocupar o 

trono. Logo na sua primeira entrevista, tinha uma palavra enorme.
– Eu adoro escolher. Então quero que todo mundo também escolha. 

Por isso, proponho que este reino seja parlamentarista. Vamos fazer eleições. 
(Pausa)

– Eleições? Mas isto aqui é um reino... – estranharam os ministros.
– E daí? Os melhores reinos por este mundo afora são assim. Têm rei 

e rainha, mas também têm primeiro-ministro.
Para ter parlamentarismo, precisava ter parlamento. Quer dizer, de-

putados e senadores que o povo escolhia. E eles então escolhiam um primei-
ro-ministro, que era quem passava a mandar no país. E, se não estivessem 
satisfeitos com ele, a maioria podia mandar aquele sujeito para casa e esco-
lher outro a qualquer momento. Podiam até resolver que não ia mais ser um 
reino nem ter rainha.

Mas para que tudo isso funcionasse direito, tinha que ter eleições. A 
hora de cada um escolher.

Então teve. E o reino ficou sendo assim.
E a princesa?
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Nem sei se ainda vive por lá e se ainda manda alguma coisa. Sei que 
ainda está com o filho do jardineiro.

Também não sei se os dois viverão felizes para sempre. Mas posso 
garantir que estão muitos felizes... É que os dois se escolhem a cada dia...

E quando alguém pergunta à princesa se ela se arrepende de não ter 
casado com um príncipe, ela responde:

– De jeito nenhum. Eu tenho o que sempre quis. Sei que não escolhi 
um príncipe. Mas acho que escolhi um princípio. Só um jeito de começar.

A continuação, agora, é com eles. Podem ter alguns problemas, mas 

muitas vezes são felizes.
Fonte: MACHADO, 2006, p. 7-38

Os alunos das duas turmas, do 1º e 5º ano, se mantiveram aten-
tos e concentrados, sem a ocorrência de nenhuma forma de inter-
rupção durante todo o tempo em que a história estava sendo conta-
da. Ao finalizar a história proferi a frase já conhecida: E aí, a nossa 
história chegou ao fim!

No segundo momento com a aplicação da SD, da proposta 
do reconto da história, os alunos, nas duas turmas, realizaram-na 
de forma coletiva. Como mediadora no processo que se inten-
ta formar sujeitos mais emancipados, deixei os alunos livres para 
relatarem a parte, ou partes da história significante(s) para eles. 
Na sala do 1º ano a aluna Isabelly foi a primeira a falar, disse ter 
gostado da parte que a princesa ficou de castigo na torre e então 
foi brincar no jardim. Na sala do 5º ano, o aluno David iniciou seu 
comentário dizendo ter gostado do episódio em que a princesa 
ficara de castigo e, lendo, aprendeu muitas coisas sobre o mundo. 
Nesta etapa, atuei como mediadora no processo de construção do 
reconto da história, questionando e instigando os alunos a rela-
tar fatos anteriores e posteriores ao citado pela primeira criança, 
como: o porquê do rei ter agido de forma autoritária perante a 
princesa e o que a protagonista fez durante o período que estava 
cumprindo a determinação do pai que permitiu que ela conquis-
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tasse o seu direito de escolher. Assim, partindo da fala de uma 
criança, fui auxiliando-os a construir coletivamente o reconto 
da narrativa como uma teia que se forma a partir de vários fios. 
Dessa forma levei os alunos a refletirem sobre a importância da 
interação coletiva num processo dialógico para a concepção de 
conhecimentos. Em relação às pausas feitas na narração, moti-
vei os alunos a imaginarem os cenários da ação narrada com as 
situações de escolhas vivenciadas pela personagem: no palácio – 
espaço familiar marcado pelo autoritarismo, com a valorização de 
valores ético-ideológicos instituídos como uma tradição cultural; 
na torre, espaço de enclausuramento transformado em espaço de 
liberdade e aprendizagem: brincar, ler livros e acessar a internet 
para realizar pesquisas; e os episódios com as conversas entre a 
princesa e os vários príncipes que pretendiam se casar com ela.  
Neste momento expliquei aos alunos que a obra literária A prin-
cesa que escolhia traz a inclusão de outras histórias no interior da 
sua composição, mantendo interações comunicativas com os con-
tos de fadas, num processo intertextual que mostra que é assim 
que acontece na vida de cada um quando se atribui significados a 
um discurso interior, uma vez que, “Aquele que apreende a enun-
ciação de outrem não é um ser mudo, privado da palavra, mas ao 
contrário um ser cheio de palavras interiores (BAHKTIN,1992, p. 
147). Também orientei os alunos para o fato da autora descons-
truir o final característico das histórias dos contos de fadas, “[...] 
e viveram felizes para sempre.”, mostrando, de forma crítica que, 
na realidade, não se é possível garantir uma vida sem problemas, 
a pessoa escolher ser eternamente feliz. E, também, para o fato 
de ser a narrativa uma construção aberta, na qual as autoras Ana 
Maria Machado e Mariana Massarani, responsáveis, respectiva-
mente, pela produção verbal e não verbal da obra literária, dei-



Denise Cristina Camilo De Lima  | Célia Sebastiana Silva

72

xam no final da narração um espaço aberto para que os leitores, a 
partir de suas vivências e imaginação, possam criar um final para 
a história. 

É sabido que a obra literária seduz o leitor à medida que este 
adentra na leitura e consegue estabelecer relações de diálogo entre a 
fantasia e a realidade que participa. Destituída desse vínculo, a obra 
literária deixa de existir, “[...] pois deixa de ser apreendida como 
ideologicamente significante (BAKHTIN, 1992, p. 119). Com base 
nesse pensamento dei início a efetivação da terceira etapa com a apli-
cação da SD na experiência estética, o momento do diálogo entre 
o aluno e a obra literário. Assim sendo, como mediadora atuante, 
busquei estimular os alunos a interagirem de forma ativa no processo 
de construção de sentidos oportunizado pela leitura da ficção literá-
ria, sendo orientados sobre a necessidade de conhecer, como lembra 
Candido (1995, p, 249), os sentimentos e a visão de mundo ali repre-
sentados “[...] para que eles pudessem tomar posição em face deles”. 
E por se tratar de um momento rico de valorização da multiplicidade 
de vozes existentes tanto na construção como na interpretação dis-
cursiva da obra literária, me propus a fazer os registros audiovisuais 
desse processo dialógico. Segue abaixo o registro da participação de 
três alunos da turma do 1º ano. 

Quadro 19 - Diálogo entre os leitores do 1º ano e a obra A princesa que 
escolhia 

- Eu chamo Maylinny. Eu gostei da princesa estu-
dar. Eu gostei que ela foi para a torre e conheceu 
uns amigos. Ela aprendeu a escolher. Ela leu os li-
vros na biblioteca e usou a internet. E escolhia só 
coisas boas. Ela conseguiu ajudar o pai dela com 
o mosquito da dengue, porque ela estudou. Ela 
escolheu o príncipe que gritava para a princesa 
que dormia. Eu faço as escolhas certas.  Estudar e 
aprender a ler faz a gente escolher melhor.
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- Boa tarde! Meu nome é Gabriel. Sou do 1º ano 
A. Eu ouvi A princesa que escolhia. Eu gostei que o 
rei deixou a princesa de castigo. Ela fez muitas coi-
sas legais. Ela conheceu muitos amigos, leu muito, 
estudou muito, ajudou o pai dela. Eu acho que a 
gente tem direito de escolher. Eu escolho as coisas 
boas. Eu estudo. Eu presto atenção na aula. Na mi-
nha casa minha mãe é mais brava do que meu pai, 
mas ela deixa eu fazer o que eu quero. Meu avô é 
o mais bravo.
- Boa Tarde! Meu nome é Emilly. Sou do 1º ano 
A. Eu gostei da história porque ela escolhia tudo. 
O nome da história é A princesa que escolhia. Ela 
estava certa escolher, porque é bom escolher as 
coisas boas. Ela aprendeu a escolher o que é bom 
lendo. Na torre, ela brincava e lia na biblioteca. Ela 
aprendeu do mosquito da dengue no livro. É im-
portante ler.

Fonte: dados da pesquisa 10/2019

Foi possível verificar, por meio das falas dos alunos do 1º ano, 
uma relação de sentidos conferidos à importância do ato de ler e de 
estudar, atribuídos a estes, a capacidade de ampliação do saber, bem 
como o fato de poder viabilizar a realização de escolhas racionais, 
assentadas e apropriadas. Também, que o aluno Gabriel estabeleceu 
uma relação dialógica entre a situação do autoritarismo evidenciado 
na atitude do rei e a autoridade da mãe em casa, conseguindo ressig-
nificar o posicionamento da mãe com a compreensão da existência 
de uma diferença importante, a mãe respeita o seu direito de fazer 
escolhas. Por consequência, pude perceber a contribuição da litera-
tura de Ana Maria Machado, primeiro, em relação à aquisição do 
gosto da criança pela leitura da obra literária; e, segundo, no que se 
refere à construção de consciências de mundo e da própria subjeti-
vidade deste ser enquanto leitor. Neste sentido é louvável ressaltar 
o pensamento de Todorov (2009, p. 76) de que “A literatura pode 
muito. Ela pode nos estender a mão quando estamos profundamente 



Denise Cristina Camilo De Lima  | Célia Sebastiana Silva

74

deprimidos, nos tornar ainda mais próximos dos outros seres huma-
nos que nos cercam, nos fazer compreender melhor o mundo e nos 
ajudar a viver”. E, também, do ilustre estudioso Bakhtin (1992, p. 38, 
grifo do autor), ao asseverar que “Nenhum signo cultural, quando 
compreendido e dotado de um sentido, permanece isolado: torna-se 
parte da unidade da consciência verbalmente construída”, logo, tem 
função social e é necessária na constituição humana, como alimento 
da consciência individual. Não podendo deixar de ressaltar o pres-
suposto teórico de Candido (1995, p. 248) ao afirmar que a men-
sagem e a forma como são organizadas as palavras numa produção 
literária resultam em um conhecimento consciente na obtenção de 
fundamentos, sensações, informações e outras relações, mas que, em 
geral, se tornam por vezes imperceptíveis uma vez que “[...] na maior 
parte se processa nas camadas do subconsciente e do inconsciente, 
incorporando-se em profundidade como enriquecimento difícil de 
avaliar”.  

Na turma do 5º ano, todos os alunos tiveram a oportunidade 
de compartilhar com os colegas o sentido encontrado com a frui-
ção da leitura literária. Neste momento, como ponte no diálogo 
entre leitor e obra literária, motivei os alunos a dialogar com o 
texto literário, impelindo-os a estabelecer relações com suas ex-
periências de mundo. Logo abaixo se apresenta considerações de 
três alunos.
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Quadro 20 - Diálogo entre os leitores do 5º ano e a obra A princesa que 
escolhia 

- Meu nome é David. Eu sou do 5º ano B. Eu 
gostei muito desse livro A princesa que escolhia, 
de Ana Maria Machado. Eu achei bom a história 
porque a gente não pode escolher só o que as 
pessoas pensam. Deve escolher o que você quer 
e te faz feliz. Eu acho que a gente tem o direito 
de escolher as coisas certa, pensando no próxi-
mo. A princesa aprendeu a fazer as escolhas len-
do e sabendo um pouco sobre o mundo. Assim 
que a gente deve seguir, e sempre fazer escolhas 
boas. Na minha casa minha mãe é bem brava e o 
meu pai já é mais bonzinho. Às vezes ela deixa eu 
fazer as minhas escolhas e outras não.
- Meu nome é Samuel. Sou do 5º ano B. Eu gostei 
do livro A princesa que escolhia. Gostei da parte 
que os jovens pediram ela em casamento, mas 
ela não quis nenhum, porque não era o tipo dela. 
Mas ela ajudou eles a encontrar outra princesa, 
tipo assim, o cara grita auto ela falava para ele ir 
conhecer uma princesa que vivia dormindo num 
castelo. Ela aprendeu isso, porque ficou presa na 
torre e tinha uma biblioteca e ela lia os livros. Ela 
fez boas escolhas. Só às vezes eu faço boas esco-
lhas, mas eu pretendo mudar. Meu pai é autori-
tário e minha mãe é menos um pouco. Só de vez 
em quando eles me deixam escolher o que fazer.
- Meu nome é Maria Eduarda. Eu sou do 5º ano 
B. O nome do livro é A princesa que escolhia, de 
Ana Maria Machado. Eu gostei bastante do livro 
porque mostra a importância de às vezes você 
poder dizer sim e as vezes pode dizer não. O que 
mais me chamou a atenção no livro foi a hora 
que os príncipes foram pedir ela em casamento e 
como ela não queria casar com esse príncipe ela 
falava de outra princesa que daria certo. Ela foi 
criada para dizer só sim, e, então, um dia ela disse 
não para o pai dela. Então, o pai dela trancou ela 
numa torre. Nessa torre tinha uma biblioteca e 
um computador e aí ela lia bastantes livros e fazia 
pesquisa e aí ela sabia. As escolhas dela eram pio-
res, mas o fato dela frequentar a biblioteca ajuda-
va ela ter melhores opiniões, porque quando ela 
lia um livro, ela ficava mais inteligente.

Fonte: dados da pesquisa 10/2019
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De acordo com Zilberman (2003, p. 46), a capacidade de 
atuação da literatura infantil, mediante a fruição da obra literária, 
concebe ao seu leitor “[...] a possibilidade de desdobramento de 
suas capacidades intelectuais”. Esta afirmação pode ser confirma-
da com a realização da experiência mediada com a leitura fruição 
da obra A princesa que escolhia, de Ana Maria Machado. Nesta 
oportunidade o aluno David se posicionou ressaltando uma ques-
tão já discutida no livro de Ruth Rocha sobre não seguir os pen-
samentos de outros e fazer as suas próprias escolhas. Foi possível 
perceber que o aluno realizou uma conexão com o outro livro 
estudado, aplicando-a a uma das temáticas da obra em questão, 
mostrando-se reflexivo em relação à necessidade de se buscar nas 
leituras o melhor conhecimento acerca dos conflitos de sua reali-
dade e, consequentemente, do mundo. Ele ressignificou a situação 
do autoritarismo representado na obra pela figura masculina, de-
clarando ser diferente na sua casa, pois a atitude autoritária é da 
mãe, a qual nem sempre o deixa livre para fazer suas escolhas. Nes-
se momento, o aluno Samuel se pronunciou dizendo que na casa 
dele o pai é autoritário, porém, mesmo em menor intensidade, a 
mãe também é rígida. E ao estabelecer relações dialógicas entre a 
criação literária e a sua experiência no mundo, Samuel encontrou 
fundamento para uma autoavaliação sobre suas atuais escolhas e 
ressignificou essa situação com a conscientização da necessida-
de de uma mudança de perspectiva para o futuro, passar a fazer 
apenas boas escolhas na vida. Já a aluna Maria Eduarda também 
enfatizou o favorecimento ao desenvolvimento intelectual pela da 
leitura e, como consequência, da capacidade de discernimento 
que esse ato ocasiona no que tange a estar mais preparado para 
se proceder a escolhas sensatas. Logo, foi possível verificar pelas 
falas dos alunos, graus de consciência distintos e sentidos dife-
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rentes encontrados na leitura literária. Este fato reafirma o pensa-
mento de Bakhtin (1992, p. 112-113), de que “O mundo interior 
e a reflexão de cada indivíduo têm um auditório social próprio 
bem estabelecido, em cuja atmosfera se constroem suas deduções 
interiores, suas motivações, apreciações, etc.”. Portanto, conforme 
defende Candido (1995), como mediadores, é importante consi-
derar que não existe o leitor e uma leitura, mas leitores e muitas 
leituras, uma diversidade que deve ser valorizada. Desta forma, 
como os leitores não são iguais, cada um vai buscar construir sen-
tido próprio nas reflexões infinitas que a literatura oferece. Neste 
sentido, o autor afirma que a literatura comparece na vida dos 
sujeitos e os tornam inteligíveis, críticos e reflexivos, abertos para 
conhecer o mundo e nele aprender a viver. Logo, certifica a sua 
função humanizadora da literatura, mediante as características 
primordiais dentro deste processo, ou seja, “[...] o exercício da 
reflexão, a aquisição do saber [...].” (CANDIDO, 1995, p. 249).

Cientes da importância de se incentivar a prática da leitura 
literária na escola busquei valorizar nesta quarta etapa da aplica-
ção da SD o momento da apreciação da obra literária de Ana Ma-
ria Machado, A princesa que escolhia. Minha intenção com essa 
proposta foi a de motivar os alunos a se interessarem pelas obras 
literárias e, assim, terem condições de se tornarem leitores lite-
rários com um universo mais amplo de conhecimentos e, dessa 
maneira, se constituírem como sujeitos emancipados e humani-
zados.
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Figura 15 – Apreciação da obra literária A princesa que escolhia, na ordem, 
pelos alunos do 1º e 5º ano

   

Fonte: pesquisadora 10/2019

Na oportunidade, os alunos iniciaram o processo de apreciação 
sendo orientados por mim a observar a capa, com todos os dados con-
tidos e imaginar o que representava cada imagem ali disposta. Depois, 
o corpo da produção literária mantendo o contato com as duas formas 
de linguagem utilizadas para narrar a história, a verbal e a não verbal 
que, segundo orienta Colomer (2003), esta fusão com os dois tipos de 
narração: escrita ou imagética faz-se imprescindível junto ao processo 
de formação do leitor criança. Devem, portanto, serem intensificadas 
nas obras de ficção contemporâneas dirigidas às crianças até a faixa 
etária dos 12 anos, período em que elas se encontram em fase de alfa-
betização, etapa de ensino que deve iniciar no 1º ano e se concretizar 
no 5º ano do Ensino Fundamental – Anos Iniciais. A autora ressalta 
ainda a importância da utilização do recurso não verbal na literatura 
infantil moderna por permitir um maior alcance na compreensão tex-
tual ao “[...] abrir caminhos à introdução de técnicas narrativas difíceis 
de incluir em textos que necessariamente tinham que manter uma cer-
ta simplicidade se quisessem se adequar aos pressupostos de acessibi-
lidade compreensiva que preside esta literatura.” (COLOMER, 2003, p. 
316). Sendo assim, ao dar liberdade aos alunos para folhear o livro de 
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literatura infantil e trocar experiências com os colegas, certifiquei que 
a produção ilustrativa ajudou os alunos na condução da história, prin-
cipalmente na turma do 1º ano, devido aos mesmos se encontrarem 
em processo inicial de aquisição da aprendizagem dos signos linguís-
ticos. Como mediadora no processo de estímulo à leitura, atuei como 
ponte, mantendo o contato dos alunos com o objeto livro literário e 
orientando-os a perceber aspectos importantes acerca do texto lido. 
Dentre eles, o autoritarismo do rei perante a filha, esta criada segundo 
o arquétipo de princesa – uma figura feminina dócil e submissa – e 
as situações libertárias vivenciadas no período em que a princesa se 
encontrava de castigo na torre. Estas ações ocorreram com o objeti-
vo de suscitar nos discentes, dialogicamente, uma compreensão ativa 
responsiva, contributo importante na formação do leitor literário com 
atitudes reflexivas e críticas. Segundo Bakhtin (1995, p. 132), essa inte-
ração verbal “fornece à palavra a luz da sua significação”.

Na quinta etapa da aplicação da SD envolvendo a obra literária A 
princesa que escolhia, de Ana Maria Machado, fiz o repasse aos alunos 
das orientações sobre como a proposta da experiência de extensão da 
leitura do livro literário em questão deve acontecer no âmbito familiar. 
Solicitei à turma do 1º ano que cada um pedisse um membro de sua 
família para ler a história com ele. E para a turma do 5º ano, que esco-
lhesse uma pessoa da sua casa para ler a obra literária com ela.

No segundo encontro de trabalho com a obra literária de Ana 
Maria Machado, sexta etapa da aplicação da SD na experiência estética, 
a proposta de trabalho teve como objetivo deixar materiais concretos 
como registro da experiência estética com o corpus literário de pesquisa. 
Eu, mais uma vez, retomei nas duas turmas, a discussão sobre a impor-
tância de as pessoas terem o direito de fazer próprias suas escolhas.

Na turma do 1º ano entreguei uma folha de desenho para cada 
aluno e lhes solicitado uma produção artística com desenhos ilustra-
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tivos sobre o que cada um desejava escolher para a sua vida. Dentre 
as atividades realizadas, destaca-se o trabalho do aluno Mikael que 
fez o seu desenho e o descreveu oralmente, dizendo que escolhia: “se 
casar, morar num castelo e ser piloto de avião e de Fórmula Um”.

Para os alunos do 5º ano propus a leitura do poema de Cecília 
Meireles “Ou isto ou aquilo” e, em seguida, a realização de uma ativi-
dade relacionando a obra literária de Ana Maria Machado e o poema 
de Cecília Meireles. Assim sendo, pedi que cada criança escrevesse e 
ilustrasse na folha entregue, o que escolheria e o que não escolheria 
para a sua vida. Como exemplo, apresento o pensamento da aluna 
Brenda: “Eu escolho isto... ser professora, ser obediente, brincar, fa-
zer trabalhos de escola, viajar, jogar bola, banhar de piscina e mexer 
no celular; e não escolho... ser ruim, ser desobediente, fi car muito 
tempo na rua e fi car sem brincar e ir para a escola”.   

F igura 16 – Produção de trabalhos com a história A princesa que escolhia 
pelos alunos do 1º e 5º ano

   

   

Fonte: dados da pesquisa 10/2019
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Um dos pontos importantes desta proposição foi o de le-
var os alunos a exercitarem o imaginário deles, incentivando-os a 
criar situações positivas e negativas em suas mentes e, assim, te-
rem condições de discernir os feitos que representam as escolhas 
boas ou ruins para cada um. Dessa forma, eles foram capazes de 
manifestar um posicionamento reflexivo, tornando claro os seus 
ideais no momento de exporem o que escolhem ou não para as 
suas vidas.

No seguimento do segundo encontro com a experiência es-
tética, sétima e última etapa da proposta com a aplicação da SD 
envolvendo a última obra analisada do corpus literário da pesquisa 
A princesa que escolhia, de Ana Maria Machado, foi o momento 
do feedback dos alunos sobre a experiência de incentivo à práti-
ca de leitura literária realizada no âmbito familiar. Ressalto que as 
folhas, com o relato da pessoa que participou ativamente da expe-
riência junto à criança, foram entregues à professora regente antes 
do dia marcado para este encontro. Na turma do 1º ano, dos 31 
alunos participantes da pesquisa 29 deles cumpriram o combinado 
ao trazer a folha avaliativa respondida. Em relação à turma do 5º 
ano o quantitativo de relatos apresentados foi menor, dos 33 alunos 
participantes apenas 16 deles trouxeram a folha avaliativa solicita-
da. Dada a importância dos relatos feitos pelos pais e/ou respon-
sáveis, um incentivo à manutenção das estratégias pedagógicas de 
extensão de incentivo à prática de leitura às famílias, bem como 
ao desenvolvimento de tantas outras propostas educacionais possí-
veis que proponha a efetivação da parceria da família no processo 
de ensino e aprendizagem da criança; considerei relevante expor o 
registro do pensamento de alguns pais e mães que participaram da 
atividade com o(a) filho(a).
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Quadro 21 – Relato dos pais da experiência com o estímulo à leitura da obra A 
princesa que escolhia – Turma do 1º ano

Fernanda, mãe do aluno Felipe, declarou na avalia-
ção feita, que gostou da leitura da literatura infantil 
A Princesa que escolhia, de Ana Maria Machado. E, 
também, gostou da experiência de contar a história 
para o seu filho. E fez o seguinte comentário sobre a 
experiência:

- Muito boa. Ler com os filhos incentiva a leitura e 
esse livro nos mostra o quanto é importante ler por-
que livro nos ensina muito, e nos fazem viajar nas lei-
turas, e com elas aprendemos muitas coisas que nós 
levamos no decorrer da vida toda. Através dos livros, 
a princesa da história mudou todo o rumo da sua 
vida, e de todos a sua volta.
Alessandro, pai da aluna Marílya, afirmou na avalia-
ção feita, que gostou da leitura da literatura infantil 
A Princesa que escolhia, de Ana Maria Machado. E, 
também, gostou da experiência de contar a história 
para a sua filha. E fez o seguinte comentário sobre a 
experiência:

- É uma sensação de prazer e ao mesmo tempo um 
aprendizado. É como se eu estivesse voltado nos 
tempos de escola, e ainda vejo que minha filha me 
questiona sobre as situações apresentadas na leitura, 
sendo que assim se aprende a cada dia mais.

Marlus, pai da aluna Jamilly, declarou na avaliação fei-
ta, que gostou da leitura da literatura infantil A Prince-
sa que escolhia, de Ana Maria Machado. E, também, 
gostou da experiência de contar a história para a sua 
filha. E fez o seguinte comentário sobre a experiência:

 - A curiosidade e a atenção que ela deposita quando 
se está lendo é de ficar só admirando. Uma leitura so-
bre o poder de ter escolhas, de como as escolhas boas 
mudam tudo. Ótimo texto, melhor ainda é poder pas-
sar a mensagem para aqueles que são nosso futuro.

Fonte: dados da pesquisa 10/2019
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Quadro 22 – Relato dos pais da experiência com o estímulo à leitura da obra A 
princesa que escolhia – Turma do 5º ano

Maria, mãe do aluno Guilherme, declarou na avaliação 
feita, que gostou da leitura da literatura infantil A Prin-
cesa que escolhia, de Ana Maria Machado. E, também, 
gostou da experiência de ouvir o filho contar a história 
para ela. E fez o seguinte comentário sobre a experiên-
cia:

- Eu achei muito importante, porque através da nossa 
participação que eles têm mais incentivos pra leitura. 
Acho também que deveria ter essa participação em sala 
de aula, com todos os pais, porque tudo que desenvolve 
uma criança, temos que colocar em prática. As crianças 
são o futuro do nosso país, por isso vale a pena incenti-
varmos nelas. A escola teria o meu total apoio, pra que 
isso aconteça.
Túlio, pai da aluna Bárbara, afirmou na avaliação feita, 
que gostou da leitura da literatura infantil A Princesa 
que escolhia, de Ana Maria Machado. E, também, gos-
tou da experiência de ouvir a filha ler a história para ele. 
E fez o seguinte comentário sobre a experiência:

- Foi uma experiência muito positiva, tanto para os pais 
como para os filhos, leitura desenvolve muito, mais essa 
atividade teria de ser frequente como uma tarefa de 
casa leitura traz enormes melhorias para os alunos, po-
dendo até mesmo desenvolver trabalhos e discussões 
em sala de aula e nas casas. Parabéns a escola pelo in-
centivo à leitura.

Danyelle, mãe do aluno Isaque, afirmou na avaliação 
feita, que gostou da leitura da literatura infantil A Prin-
cesa que escolhia, de Ana Maria Machado. E, também, 
gostou da experiência de ouvir o filho fazer a leitura da 
história para ela. E fez o seguinte comentário sobre a 
experiência:

- Muito bom. Pois a leitura desperta a curiosidade da 
criança e o interesse de querer ler cada vez mais, ajuda 
na leitura, na oralidade e na escrita e os livros infantis 
desperta a vontade dos alunos a querer ler livros, revis-
tas, jornais e de certa forma ajuda no comportamento.

Fonte: dados da pesquisa 10/2019
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 Apesar da constatação de que o discurso da leitura com fun-
ção de ensinamento está muito presente na fala de alguns discentes e 
familiares, foi possível certificar, com o desenvolvimento desta pro-
posta, a riqueza desse momento em que as crianças tiveram a opor-
tunidade de compartilhar com as pessoas de seu convívio familiar 
um tempo para a leitura literária e a troca de experiências. Nesse 
momento de inter-relação, segundo assevera Vygotsky (2001, p.485), 
o pensamento e a linguagem, próprios de uma consciência que sente 
e pensa, “são a chave para a compreensão da natureza da consciên-
cia humana”.  Neste sentido, da constituição da atividade mental do 
sujeito, Bakhtin (1992) afirma que [...] a personalidade que se expri-
me, apreendida, por assim dizer, do interior, revela-se um produto 
total da inter-relação social. Os registros abaixo mostram o poder 
das interações sociais, evidenciadas pela satisfação das crianças em 
compartilhar a experiência de leitura literária realizada com os pais e 
pela capacidade compreensiva de cada aluno(a) ao expor suas consi-
derações.

Quadro 23 – Feedback dos alunos do 1º ano sobre a experiência de incentivo 
à prática de leitura às famílias com a história A princesa que escolhia, de Ana 

Maria Machado
- Meu nome é Jean Bruno. Sou do 1º ano A. Eu 
contei a história para minha mãe e ela achou que 
é muito importante escolher. O livro é “A prince-
sa que escolhia” e quem escreveu foi Ana Maria 
Machado. Minha mãe gostou quando o rei man-
dou ela lá para a torre. Lá ela brincou e foi para a 
biblioteca e pesquisou na internet. O castigo foi 
bom. Minhas duas irmãs estavam perto e tam-
bém ouviram a história. Minha mãe disse para eu 
levar mais livros.
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- Meu nome é Maria Alice. Sou do 1º ano A. Eu le-
vei a história A princesa que escolhia. Minha mãe 
leu a história pra mim e minha tia. Elas gostaram 
da parte que a princesa ficou na torre de castigo. 
Lá ela ficava só brincando. Ela ia na biblioteca. Ela 
lia. Ela aprendia. E lá tinha internet. Ela aprendeu 
da dengue. Minha mãe gostou e eu também.

- Meu nome é Luiz Augusto e eu estou aqui para 
ler o livro A princesa que escolhia. Minha mãe leu 
o livro pra mim. Ela gostou da parte que a prince-
sa ficou na torre de castigo, porque respondeu os 
pais dela. Ela disse não para o pai dela, porque ela 
queria ter o direito de saber, de escolher. Quando 
o amigo disse para ela fumar ela disse não vou 
não. Minha mãe gostou e disse para levar mais 
livros.

Fonte: dados da pesquisa 10/2019

Quadro 24 – Feedback dos alunos do 5º ano sobre a experiência de incentivo 
à prática de leitura às famílias com a história A princesa que escolhia, de Ana 

Maria Machado
- Meu nome é Ludmila. Sou do 5º ano B. E eu li a 
história para a minha mãe, A princesa que esco-
lhia, da Ana Maria Machado. Minha mãe gostou 
muito. Gostou da parte que ela disse não e que 
tomou as suas próprias decisões e falou sobre as 
suas opiniões. Estavam ouvindo também o meu 
pai e o meu irmão. Eles não deram muita opinião. 
Minha mãe falou que a opinião da princesa estava 
certa de não aceitar o cigarro e conversar com a 
colega. Minha mãe falou pra eu levar mais livros 
pra gente ler juntas. E eu gostei muito dessa ex-
periência.
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- Oi! Meu nome é Thalia. Eu sou do 5º ano A. E o 
livro que eu li foi da Ana Maria Machado, A prin-
cesa que escolhia. A parte que eu gostei foi que 
ela recusou o cigarro. Também quando ela deci-
diu conversar com a menina que os outros fala-
ram para não conversar com ela porque ela era 
esquisita, porque ela era só diferente. Eu levei 
esse livro para casa e li para todo mundo, comigo 
são oito pessoas. Ai cada um falou uma parte que 
gostou e o meu pai escreveu. Nos todos conver-
samos. Isso é bom para desenvolver. Tipo assim, 
minha mãe não sabe ler e escrever e quando ela 
está com dificuldade eu ajudo. 
- Meu nome é Nayara. Eu sou do 5º ano A. O livro 
que eu li é da Ana Maria Machado, A princesa que 
escolhia. Eu li esse livro com a minha mãe e foi 
muito bom. Nós tivemos mais tempo de conver-
sar juntas e foi muito legal. Ela gostou da parte 
que a princesa fica feliz na torre. Ela estava de 
castigo, mas no castelo ela não podia fazer nada 
do que fez na torre. E na torre ela foi muito feliz, 
porque ela brincava e podia mexer na internet. 
E minha mãe achou engraçado porque naquele 
tempo tinha internet. E lá tinha uma biblioteca 
e ela lia os livros. E ela ia se casar e foi escolher 
vários maridos, mas ela não escolheu. Aí, cada 
marido tinha um jeito diferente, aí ela percebeu 
que esses homens não eram feitos para ela. En-
tão ela lembrou que tinha lido livros de princesas, 
contos de fadas, e indicou as princesas para eles. 
Ela escolheu o filho do jardineiro. Mas só que, lá 
para frente, no futuro dela, ela foi fazer uma aula 
de faculdade e encontrou ele, os dois se reconhe-
ceram, se casou e teve filhos. Ela não foi tão feliz. 
Igual uma família normal. Sempre tem uma briga 
no meio. Meu irmão e minha irmã estavam lá, do 
lado ouvindo a história.

Fonte: Dados da pesquisa 10/2019

Ressalto que, um terceiro encontro com a aplicação desta úl-
tima SD foi necessário para que todos os alunos e alunas tivessem a 
oportunidade de realimentar as suas experiências com a leitura lite-
rária no espaço familiar, tendo em vista que, sempre há alunos fal-
tosos no cotidiano escolar. Finalizado o momento com os feedbacks, 
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ficou a certeza de que a estratégia de incentivo à pratica da leitura 
literária estendida aos familiares superou as expectativas. Por meio 
dessa e das demais proposta, pude  verificar a relevância do poder de 
atuação da literatura infantil valorizada com o corpus literário des-
ta pesquisa-ação em encantar não só ao público leitor infantil, mas, 
também, ao adulto, recurso humano imprescindível no processo de 
incentivo da criança ao gosto pela leitura literária e, consequente-
mente, contribuição no processo de formação leitora. Isto posto, so-
brelevo a importância de valorizar a interação da família no processo 
educacional de estímulo à prática da leitura literária. Segundo nos 
orienta Azevedo (2004, p. 44), infelizmente, poucas crianças têm o 
privilégio de manter o contato com adultos leitores que recomendam 
a leitura literária, seja no âmbito familiar, social e, também, no espa-
ço educacional. E ao fazer isso, como bem coloca Candido (1995, p. 
243), acaba por privá-las de ter acesso ao que lhe é de direito, a um 
dos bens incompressíveis à vida – a literatura, “[...] fator indispensá-
vel de humanização” e emancipação frente ao mundo, reconhecida 
como complemento da vida.
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2 EXPERIÊNCIA ESTÉTICA DE LEITURA DE 
NARRATIVAS INFANTIS COMO PONTE 

ENTRE A FAMÍLIA E A ESCOLA

Ao término das atividades propostas de aplicação da sequência 
didática envolvendo as três obras que compõem o corpus literário de 
análise, dois momentos de interação entre família e escola foram exe-
cutados na instituição de ensino escolhida para o desdobramento da 
investigação. Portanto, no que se refere à esta pesquisa, o objetivo foi o 
de apresentar e compartilhar com toda a comunidade escolar a expe-
riência estética com a mediação das narrativas infantis de estímulos à 
prática da leitura literária e ao diálogo entre leitor e texto. Também, à 
comunicação intersubjetiva das leituras no círculo de conversas, con-
tributos estes importantes na formação de leitores literários.
Figura 17 – Literatura Infantil – Família – Escola: uma relação interativa valiosa

Fonte: imagem da internet1, 10/2019, modificada pela pesquisadora.

1  Fonte da imagem original: https://educacao.estadao.com.br/blogs/crop/1200x1200/vi-
tal-brazil/wp-content/uploads/sites/309/2016/01/familia-escola-vital.jpg
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 2.1 Apresentação do trabalho de pesquisa em um evento pro-
gramado pela escola

O primeiro momento de divulgação de uma pequena amos-
tragem do trabalho desenvolvido com os com os alunos do 1º e 5º 
ano na pesquisa-ação à comunidade escolar, feito em um evento 
de encerramento de um projeto da escola intitulado Contadores 
de histórias na escola, não estava prevista no nosso cronograma 
de trabalho. Todavia, por se tratar de interesses afins à pesquisa, 
no caso, a formação do leitor literário, e considerar importante as 
propostas da pesquisa-ação que foram realizadas com os alunos 
no âmbito educacional, o gestor da unidade escolar estendeu esse 
convite a minha pessoa. Esta foi uma oportunidade ímpar, pois 
permitiu que eu, ao fazer uso da palavra para conversar com o 
público presente, pudesse explicitar acerca da importância do tra-
balho de incentivo à prática da leitura literária que fora por nós 
desenvolvido.

F igura 18 - Participação da pesquisa num evento da escola

Fonte: pesquisadora 11/2019

Nesta ocasião aproveitei então, no início de minha fala, para 



Denise Cristina Camilo De Lima  | Célia Sebastiana Silva

90

agradecer e enaltecer os meus sinceros agradecimentos ao diretor 
da escola, professor Gustavo, e toda sua equipe de trabalho pelo 
companheirismo. E, com muito carinho, aos alunos e alunas par-
ticipantes da pesquisa juntamente com os seus familiares, pelo 
interesse, dedicação e participação   ativa   nos momentos de de-
senvolvimento da experiência estética com a leitura das narrativas 
infantis, corpus literário da pesquisa, proposição esta consoante 
com a pesquisa como uma experiência de incentivo à prática da 
leitura literária no âmbito educacional e seio familiar. Na sequên-
cia, efetuei uma breve apresentação da pesquisa De ponta a ponta: 
narrativas infantis e formação do leitor literário do Ensino Funda-
mental - Anos Iniciais. E na oportunidade, ressaltei aos convida-
dos que, além de objeto de prazer, o livro literário pode e deve ser 
valorizado nas práticas pedagógicas dentro e fora da sala de aula 
como um instrumento de grande poder humanizador e emanci-
pador, uma vez que este tipo de leitura transcende a simples fun-
ção de transmissão de mensagens educativas, a mera forma de 
absorção de ensinamentos, mas, para além disso, dentre outros 
benefícios, mostra a vida do jeito que ela é. Isto posto e ciente 
das contribuições provindas da experiência estética com a aplica-
ção da SD envolvendo as obras escolhidas como corpus literário 
da pesquisa: Maria vai com as outras, de Sylvia Orthof; O que os 
olhos não veem, de Ruth Rocha; e A princesa que escolhia, de Ana 
Maria Machado; pude afirmar que todas essas narrativas infantis, 
além de despertar o prazer dos leitores pela leitura literária, tra-
zem elementos de sentido na sua construção que permitem aos 
estudantes estabelecerem relações dialógicas entre o texto de fic-
ção e o seu contexto real. Dentre eles encontram-se valores como: 
o senso de justiça, solidariedade e respeito, a opinião individual 
na construção de identidades, a figura feminina na sociedade, o 
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direito de escolher, de ser visto e ouvido, as percepções sobre as 
injustiças sociais, dentre outros. Assim, a partir destes, os discen-
tes foram capazes de ressignificarem situações existenciais relacio-
nadas a sentimentos internalizados; comportamentos;  questões  
familiares, sociais e políticos; etc. e, dessa maneira, ampliar o seu 
repertório de experiências interiores e, consequentemente, avançar 
no seu processo de constituição como seres humanos autônomos e 
sociáveis, e, também, de formação como leitores literários críticos e 
reflexivos, conhecedores do mundo e de si mesmos. Finalizei, pois, 
a explanação, ressaltando que a três autoras mantém na sua ficção 
literária, reconhecida como uma obra de arte com texto aberto, 
relações intertextuais com os contos universais, possibilitando às 
crianças o prazer de adentrar em outros universos de fantasia para 
repousar ali a sua imaginação e, assim, ampliar o seu repertório 
de leituras. Para sublinhar esse fato, citou a afirmação de Miguez 
(2009, p. 99) de que “O imaginário é o porto de partida do leitor 
que experimenta, através da leitura, situações de toda ordem”.

Na oportunidade, convidei as famílias a visitarem o espaço de 
exposição da pesquisa, para apreciarem as obras literárias que com-
põem o corpus da pesquisa e as atividades produzidas pelos alunos no 
decorrer do processo de aplicação da sequência didática com as narra-
tivas infantis na experiência estética realizada. E para melhor interação 
entre família e escola, os alunos participantes da pesquisa se responsa-
bilizaram em recepcionar os convidados no momento da visitação e, 
também, em enriquecer o evento com três apresentações: dois alunos 
do 1º ano, Jean Bruno e Rodrigo, recontaram a história Maria vai com 
as outras, de Sylvia Orthof; uma aluna do 5º ano, Maria Rita, recontou 
a história A princesa que escolhia, de Ana Maria Machado; e vinte e 
dois  alunos do 5º ano, cada um com uma estrofe, realizaram a leitura 
da narrativa estruturada em verso, O que os olhos não veem, de Ruth 
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Rocha.  O momento de interação entre escola e família foi enriquece-
dor, pois permitiu passar à coletividade presente a mensagem de que o 
meio sociocultural em que a criança está inserida tem grande influên-
cia na sua formação como leitora literária, sendo de responsabilidade 
de professores, pais, enfim, de toda a comunidade, cumprir a função 
de aproximar a criança ao universo da leitura e da literatura.

2.2 Chá de conversa: uma proposta do projeto de pesquisa para 
apresentação do   processo de desenvolvimento do trabalho 
à comunidade escolar

O segundo momento de interação entre escola e família foi or-
ganizado de forma a cumprir com a proposta definida no cronogra-
ma de desenvolvimento da pesquisa, de compartilhar com os pais o 
que foi possível verificar no decorrer da experiência estética com a 
leitura das obras literárias.

Figura 19 – Chá de conversa: momento de interação entre pesquisadora, 
família e escola

Fonte: Pesquisadora 12/2019
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O momento teve início com a minha fala agradecendo os pais, 
alunos, diretor da escola e professores das turmas participantes da 
pesquisa pela presença no “Chá de conversas”. Em seguida, expliquei 
o motivo do evento, que era o de efetivar o encerramento da aplica-
ção da pesquisa De ponta a ponta: narrativas infantis e formação do 
leitor literário do Ensino Fundamental - Anos Iniciais. Assim, com-
partilhar, com as pessoas que contribuíram direta e indiretamente 
com a realização da pesquisa, um pouco da experiência estética de 
mediação das narrativas infantis, desenvolvida como estímulo à pra-
tica da leitura literária e ao diálogo entre leitor e texto, contributos 
importantes na formação das crianças como futuros leitores literá-
rios e, consequentemente, como assevera o ilustre teórico Antonio 
Candido, na constituição de indivíduos mais  humanizados  e  com  
melhores  condições  de  viver “dialeticamente os problemas”. Para o 
estudioso,

[...] assim como não é possível haver equilíbrio psíquico sem 
o sonho durante o sono, talvez não haja equilíbrio social sem 
a literatura. Deste modo, ela é fator indispensável de humani-
zação e, sendo assim, confirma o homem na sua humanidade, 
inclusive porque atua em grande parte no subconsciente e no 
inconsciente. Neste sentido, ela pode ter importância equiva-
lente à das formas conscientes de inculcamento intencional, 
como a educação familiar, grupal ou escolar.  (CANDIDO, 
1995, p 242).

Na oportunidade informei aos pais que atuo como profes-
sora na unidade escolar no turno noturno e tenho um grande ca-
rinho pela escola, motivo de a ter escolhido como campo da pes-
quisa. Expliquei que a proposta de investigação foi pensada para 
ser desenvolvida com os alunos do Ensino Fundamental – Anos 
Iniciais, por isso aconteceu no período vespertino, turno em que 
a escola atende essa etapa do ensino da Educação Básica. E justifi-
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quei a escolha das turmas do 1º e 5º ano, pela maior possibilidade 
de se estabelecer o paralelo proposto na pesquisa-ação, que busca 
verificar como se dá a mediação da leitura de narrativas infantis 
de ponta a ponta, ou seja, no primeiro ano da criança na escola 
e no ano em que ela está finalizando a etapa do Ensino Funda-
mental – Anos Iniciais e de que modo ela pode contribuir para a 
formação do leitor literário. 

Para enfatizar e tornar os pais cientes da responsabilida-
de, necessidade e relevância da participação da família junto à 
escola para se alcançar uma meta importantíssima no processo 
de ensino e aprendizagem com as crianças da Educação Básica, 
que é a formação leitora, comuniquei um dado trazido na revista 
Retratos da Leitura no Brasil (FAILLA, 2016, p.38), de que o ín-
dice de população não leitora no Brasil é de 44%. Portanto, um 
percentual preocupante devido se ter consciência dos prejuízos 
que a ausência da prática da leitura pode acarretar no desenvolvi-
mento cognitivo, emocional e social da criança, bem como na sua 
aprendizagem. Então, enfatizei a importância da ação comparti-
lhada entre escola e família no processo de formação da criança 
como leitora literária, assumindo ambas o papel de mediadoras 
no incentivo à prática da leitura literária, e também, a relevância 
da mediação docente nas práticas de estímulo ao diálogo entre o 
leitor criança e a ficção literária.

Expliquei que as obras literárias escolhidas como corpus 
da pesquisa e utilizadas na aplicação da sequência didática apre-
sentam qualidade estética. Que esta, é condição que permite ao 
leitor estabelecer relações dialógicas entre o universo da fanta-
sia, construído a partir dos pensamentos e experiências do seu 
criador, e o seu contexto de vida e, assim, encontrar sentidos na 
leitura, fruir da criação, para ressignificar alguma situação pelo 
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leitor vivenciada. E também que, as obras apresentam, aspec-
to inovador, como afirma Zilberman (2003, p. 26), característi-
ca literária que oportuniza a aproximação do leitor para a (re)
descoberta de uma perspectiva primordial da realidade que lhe 
era presente, “mas que desconhecia”. Neste momento, ressaltei 
a afirmação feita por Todorov (2009, p. 86) de que, sendo o ob-
jetivo da literatura “[...] representar a existência humana”, ela 
possibilita aos leitores a descoberta e a compreensão do mundo. 
E também, como sugere Zilberman (2003, p. 29), a capacidade 
de ampliação do repertório de conhecimentos dos seus leitores, 
aquisição esta apreendida por intermédio da “[...] percepção 
dos temas e seres humanos que afloram em meio à trama ficcio-
nal”. E ainda, sobrelevando a importância da prática da leitura 
literária como uma potente ferramenta no processo de ensino 
e aprendizagem por sua condição de formar seres pensantes e 
fraternos, citei uma contribuição teórica do estudioso Antonio 
Candido (1995, p. 243) onde ele afirma que, “[...] nas nossas 
sociedades a literatura tem sido um instrumento poderoso de 
instrução e educação, entrando nos currículos, sendo proposta 
a cada um como equipamento intelectual e afetivo”.

Para ressaltar a importância do trabalho desenvolvido com 
a mediação das narrativas infantis na formação do leitor literário, 
fiz uma breve apresentação do resumo expandido da pesquisa no 
retroprojetor, situando os maiores detalhes na parte da metodo-
logia que traz como procedimento para a coleta e interpretação 
dos dados  na  investigação  a  proposta da aplicação da sequência 
didática com o corpus literário da pesquisa. Então, expliquei aos 
convidados que a proposta de aplicação da sequência didática foi 
desenvolvida em três etapas: na primeira focou-se na obra Maria 
vai com as outras, de Sylvia Orthof; na segunda, na obra O que os 



Denise Cristina Camilo De Lima  | Célia Sebastiana Silva

96

olhos não veem, de Ruth Rocha; e por último, na obra A princesa 
que escolhia, de Ana Maria Machado. Esclareci que o plano de 
ação foi organizado para ser desenvolvido em dez encontros, sen-
do destinados três deles para se trabalhar com cada obra literária, 
perpassando por sete procedimentos diversificados, e o último, 
se referia ao chá de conversa em curso naquele momento, cujo 
intuito era o de compartilhar com a família um pouco da expe-
riência  estética com as narrativas infantis realizada na pesquisa, 
apresentando o desenvolvimento e os resultados que foram possí-
veis obter neste caminhar. 

Antes de proceder com os comentários sobre o desenvolvi-
mento de cada procedimento adotado na aplicação da SD, consi-
derei relevante mostrar aos pais a imagem do primeiro encontro 
com os participantes da pesquisa, para que eles tivessem ideia de 
como foi organizado o espaço da sala de aula nos diversos mo-
mentos das atividades com as narrativas infantis. Objetivando as-
segurar a interação da turma nas trocas de experiências advindas 
do diálogo estabelecido entre a criança e a obra literária, todos 
os participantes foram convidados a se sentarem formando uma 
grande roda. Foi destacada com apreço a presença do diretor no 
círculo de conversas durante o momento inicial proposto para a 
criação de vínculos afetivos, oportunidade em que ele sobrelevou 
a importância do desenvolvimento da pesquisa, que valora a lei-
tura literária no processo de ensino e aprendizagem, portanto, na 
formação dos alunos. 
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Figura 20 – Início da aplicação da SD na turma do 5º ano

Fonte: pesquisadora 08/2019

A partir desse momento, os alunos foram motivados a envol-
verem-se na conversa, juntamente com os pais, e serem coadjuvantes 
no compartilhamento da experiência estética de estímulo ao prazer 
pela prática da leitura literária e consequentemente, à formação lei-
tora. Ao passo que as imagens, registro dos sete momentos da apli-
cação da sequência didática com as narrativas infantis, foram sendo 
apresentadas, fui fazendo uma série de provocações direcionadas aos 
alunos na intenção de fazê-los compartilhar o conhecimento apreen-
dido com a experiência estética desenvolvida em sala de aula e, espo-
radicamente, no espaço da biblioteca. 

1ª Etapa – Antes de iniciar com a primeira etapa da aplicação 
da SD – O momento da contação e/ou leitura das histórias literárias, 
informei aos pais que foi exposto aos alunos uma breve biografi a da 
autora, não com a intenção de cobrar um entendimento além das 
capacidades cognitivas de cada um, mas oportunizar aos mesmos a 
compreensão de que as obras literárias por serem construídas a par-
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tir da exteriorização de certos pensamentos ou experiências do escri-
tor, produzem sentido. Logo, segundo orienta Todorov (2009), cabe 
ao leitor crítico a função de tornar essa significação e esse raciocínio 
em expressão própria de sua atualidade e realidade, sendo esta a ca-
pacidade de fruição que a obra literária de qualidade estética confere 
ao leitor, a de encontrar sentido no texto literário e permitir o seu 
dialogar no espaço e no tempo com o mundo imaginário da narrati-
va, de forma a ressignificar alguma situação do seu mundo real. Ao 
prosseguir, expressei aos convidados  a  satisfação  que senti nos mo-
mentos da contação de história, ao ver todos os alunos interessados e 
escutando com atenção a história.  Então, citei a afirmação feita por 
Simms (apud BUSATTO, 2006, p. 75) sobre esse momento de afeto 
e de elaboração de experiências e de autoconhecimento, ressaltando 
que “O segredo do poder da história é a compreensão essencial de 
que o importante não é o que acontece na história. O que vale é o que 
acontece dentro de nós, que a ouvimos”.

2ª Etapa – Para mostrar aos pais a importância dessa proposta 
com a aplicação da SD, do momento do reconto da história, convidei 
duas alunas para fazerem o breve reconto de duas das narrativas tra-
balhadas. Aproveitei esse momento revelador da competência apre-
sentada pelas alunas para enfatizar o fato de que, as crianças, nessa 
fase da terceira infância – dos seis aos onze anos – apresentam di-
versas capacidades cognitivas que precisam ser estimuladas e, dessa 
forma, ampliadas e melhor desenvolvidas. Diante disso, solicitei aos 
pais que se empenhem nessa tarefa em conjunto com a escola. 

3ª Etapa – O momento da abertura para o diálogo entre leitor 
e a obra literária, terceira proposta com a aplicação da SD na expe-
riência estética, oportunidade mais esperada, propicia e reveladora 
da investigação, pois advém da mediação de leitura das narrativas 
infantis, da  intelectualização  do  conteúdo  ideológico contido na 
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ficção literária e da troca de experiências no círculo de diálogos in-
tersubjetivos. Todos estes contributos são importantes no processo   
de formação da   criança   como   leitora   literária   e, consequente-
mente, como um sujeito mais humanizado, conhecedor de si e do 
mundo. Neste sentido, procurei valorizar as relações sociais dentro 
desse processo de construção de consciência, do mundo das ideias 
e significados corroborando, conforme conceitua Bakhtin (1992, p. 
34), que isso só se torna possível “[...] quando se impregna de conteú-
do ideológico (semiótico) e, consequentemente, somente no proces-
so de interação social”. Nesta perspectiva, tange a afirmação feita por 
Vygotsky (2003, p. 230) de que “[...] todo o conteúdo e o sentimento 
ligados a um objeto de arte não estão nele, mas são aportados por 
nós. [...] Essa função constitui a atividade estética básica que, por 
sua natureza, é uma atividade do organismo que reage ao estímulo 
externo”. Reafirmei, então, o pensamento deste grande expoente teó-
rico ao defender sua teoria sociocultural do desenvolvimento e da 
aprendizagem, na qual indica que, a cognição humana é constituída 
nas relações que o indivíduo estabelece no meio sociocultural, me-
diadas pela linguagem, a base da constituição e da formação da sub-
jetividade humana. E, para mostrar aos pais um pouco de como foi 
realizado esse processo dialógico, mediado pela linguagem, ou seja, 
pela literatura infantil – possibilidade favorável ao desenvolvimento 
cognitivo, emocional e social da criança, logo, para a sua aprendiza-
gem escolar, incentivei a interação de todos os alunos. Assim pedi 
que eles comentassem os sentidos encontrados na primeira, segun-
da e terceira obra literária trabalhada na pesquisa e as relações que 
foram capazes de estabelecer. As respostas começaram a surgir de 
algumas vozes, então, a partir desse momento, fui articulando uma 
resposta a novas provocações de forma que os convidados obtives-
sem o entendimento sobre como aconteceu a mediação de leitura das 
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três obras literárias: Maria vai com as outras, de Sylvia Orthof; O que 
os olhos não veem, de Ruth Rocha; e A princesa que escolhia, de Ana 
Maria Machado. Explorando ainda mais a potencialidade dos alunos, 
incitei-os a demonstrarem atitudes que denotassem a obtenção de 
uma compreensão crítica em relação aos valores humanos e sociais 
abordados nas obras literárias. Dessa maneira, algumas perguntas fo-
ram feitas aos discentes. Destaco aqui as seguintes:  1- O que a ovelha 
“Maria” percebeu após se aventurar com as outras ovelhas? Resposta 
construída por alguns alunos: “A Maria fazia sempre o que as outras 
faziam, até comeu salada de jiló que ela não gostava. Mas, ao ver 
as ovelhas pularem do monte e quebrarem os pezinhos, ela apren-
deu que tinha que ter sua própria atitude e não mais seguir as regras 
das outras ovelhas.”. 2- Qual história busca desconstruir a ideia de 
que uma princesa tem que ser boazinha e dizer sempre sim? E como a 
princesa da história conquistou o direito de escolher? Resposta obtida 
na discussão: “A princesa ficou de castigo na torre porque o rei não 
aceitou a atitude dela de dizer não. Mas ela gostou de ficar na torre, 
pois lá ela teve liberdade de brincar com os amigos, ir na biblioteca, 
ler vários livros e até acessar a internet para fazer pesquisas. Então, o 
que ela aprendeu nos livros serviu para ajudar o pai a resolver o pro-
blema da Dengue. Assim, ela obteve o direito de fazer suas próprias 
escolhas.”. 3- Na história O que os olhos não veem, como o reino passou 
a ser governado depois que o rei pegou a tal doença esquisita? Resposta 
produzida por alguns alunos: “O rei só enxergava e via as pessoas que 
fossem importantes. As pessoas pobres o rei não via e nem ouvia. 
Então o povo se uniu para fazer uma voz alta e construíram pernas 
de pau para ficarem grandes e, assim, foram ouvidos e vistos pelo rei. 
Este, vendo aquela multidão, fugiu. Agora, o povo deve escolher um 
governo que cuida de toda a população, principalmente dos pobres 
que mais precisam de ajuda.  Mas, o povo guardou suas pernas de 
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pau, para não ter perigo de um outro rei chegar e fazer a mesma coi-
sa”. Após esse relato, encerrei o momento com os diálogos literários 
reafirmando a importância do desenvolvimento do trabalho com a 
mediação de leitura das narrativas infantis. Aproveitei também para 
chamar a atenção dos pais para que percebessem o desenvolvimento 
da postura crítica na fala da maioria dos alunos mediante as diver-
sas situações vivenciadas no decorrer da experiência estética com a 
aplicação da sequência didática. Desse modo, ilustrei essa desenvol-
tura discente para os familiares dos estudantes apontando questões 
relativas aos valores humanos e sociais e a importância da formação 
humana e constituição do ser pautar-se também a partir de opiniões 
próprias sobre determinados assuntos ou situações, o que se eviden-
cia na obra de Sylvia Orthof, Maria vai com as outras. A necessidade 
de se desconstruir estereótipos como aqueles que tendem a inferiori-
zar a figura feminina na sociedade, bem como a de se respeitar o di-
reito individual de liberdade de escolhas, presente na obra A princesa 
que escolhia, de Ana Maria Machado. E ainda, a relevância de se apri-
morar o olhar crítico acerca das questões sociais e políticas vigentes 
em prol da emancipação dos sujeitos, tema discutido na obra O que 
os olhos não veem, pela autora Ruth Rocha.

Após esses relatos que convidavam alunos, alunas e seus fami-
liares para a reflexão tendo por base as obras literárias trabalhadas, 
tornei a enfatizar que a utilização da literatura   infantil   como   ins-
trumento   formador junto ao processo de ensino e aprendizagem da 
criança no Ensino Fundamental – Anos Iniciais deve   ser  reconhe-
cido   como   imprescindível  para  a obtenção de melhoria da qua-
lidade do ensino na Educação Básica. Fator fundamental este que, 
dentre outras questões, se justifica também por, além de propiciar o 
prazer da criança pela leitura, segundo afirma Coelho (2000, p. 15), a 
literatura infantil tem uma tarefa importante a cumprir na sociedade 
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como propulsor na formação humana, “seja no espontâneo convívio 
leitor/livro, seja no diálogo leitor/texto estimulado pela escola”. 

A sociedade em transformação precisa agregar sujeitos trans-
formados e transformadores e, portanto, dentro dessa lógica, cabe ao 
docente o compromisso político e educacional de acolher a criança 
e zelar pela sua formação enquanto leitor literário. Essa afirmação se 
solidifica devido à capacidade que tem a literatura em precisar e es-
tabelecer, dentro do vínculo leitor e criação literária, relações dialó-
gicas substanciais à construção da subjetividade humana, bem como 
de consciências críticas capazes de enriquecer e harmonizar o con-
vívio dos seres humanos para que, dessa forma, consoante Arendt 
(1989), esses sujeitos recém-chegados ao mundo possam fazer a di-
ferença na sociedade futura. 

4ª Etapa – O momento da apreciação do livro literário. Na 
oportunidade, enfatizei a importância dos livros literários como 
instrumento de trabalho do docente na efetivação de propostas 
que intentam estimular a prática ledora, contribuindo assim para 
a formação do leitor literário.  Do mesmo modo, informei aos 
pais ter adquirido trinta exemplares de cada obra que compõe o 
corpus literário, os quais foram todos doados à escola. Logo após 
esses relatos, todos os participantes tiveram a oportunidade de 
manter o contato direto com os livros e a liberdade para fazerem 
a apreciação das obras literárias. Então, ressaltei a importância 
desse momento do contato da criança com a obra literária, consi-
derando a afirmação feita por Abramovich (1993) ao descrever o 
objeto livro como um dispositivo que tem muito a oferecer, pois 
dele se é possível depreender, dialogar, interpretar, observar e co-
mentar. Em seguida declarei que essa proposta com a aplicação 
da SD foi bastante significativa pois, além de motivar a criação de 
laços afetivos com a obra literária em questão, permitiu a intera-
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ção entre os alunos através de diálogos, trocas de informações e 
comentários sobre as mesmas.

5ª Etapa – O momento da construção de trabalhos como regis-
tro da narrativa infantil trabalhada. Nessa oportunidade, convidei os 
pais para visitarem o espaço na sala de aula em que todos os traba-
lhos produzidos estavam expostos. Expliquei aos familiares dos alu-
nos que a intenção com essa proposição foi a de incentivar os alunos 
a exercitarem o seu imaginário e a sua criatividade. Assim sendo, 
inicialmente, motivei os alunos e alunas a criarem em suas mentes 
imagens representativas da situação ou situações que consideraram 
mais marcante nas histórias trabalhadas e, logo em seguida, solicitei 
que desenhassem o que idealizaram. Dessa forma, cada criança teve 
liberdade de refletir sobre o momento ou momentos mais signifi-
cativos para ela nas narrativas e, dessa forma, a oportunidade de se 
expressar por meio de ilustrações, bem como poder compartilhar o 
seu pensamento com os colegas.

6ª Etapa – Momento do repasse das orientações em relação à pro-
posta de leitura do livro literário com ou para a família, informei aos 
pais que cada discente levou para casa um livro literário para realizar 
a sugestão de incentivo à prática da leitura literária com a participa-
ção de uma pessoa da sua família. Comuniquei ainda, aos familiares, 
que havia explicado a cada turma como elas deveriam proceder com 
a obra. Os alunos do 1º ano deveriam escolher uma pessoa da família 
para que esta lesse a história para ele/ela. Já os alunos do 5º ano, devi-
do já terem o domínio da leitura, deveriam convidar um membro de 
sua família para que este fizesse a audição da leitura efetuada pelo(a) 
estudante ou, também, poderia realizar a leitura da obra literária com 
o aluno/aluna. Ainda, seguindo a proposta, ao finalizar o momento 
da leitura literária, solicitei que os alunos pedissem à pessoa que com 
ele/ela compartilhou essa experiência, para dar a sua contribuição 
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à pesquisa, relatando, discutindo e dialogando sobre os fatos e te-
mas presentes no livro, promovendo assim uma interação família ou 
membro familiar/discente/livro. E ainda, que o integrante da famí-
lia pudesse emitir a sua opinião acerca da proposta de trabalho que 
evidencia a experiência de incentivo da prática leitora estendida à 
família. Da mesma maneira, esclareci que essa atividade também po-
deria ser realizada com quantos componentes da família quisessem 
participar, ampliando assim o processo interativo de leitura.

Na sequência compartilhei com os pais uma situação diagnós-
tica da realidade brasileira na qual, infelizmente, grande parte das fa-
mílias não têm a oportunidade de conviver com a literatura, seja por 
falta de condições para comprar os livros literários seja pela falta da 
prática de sua leitura. Salientei também que, essa constatação eleva 
ainda mais a responsabilidade da escola em assumir o compromisso 
de aproximar a criança da literatura e, do mesmo modo, promover 
ações que visem mudar essa realidade existente no país que aponta 
um baixo índice da população não leitora. Nesse momento, aprovei-
tei mais  uma  vez  a  oportunidade  para  conscientizar  os pais sobre 
a relevância da interação entre escola e família na formação dos alu-
nos enquanto leitores literários pois, com um universo ampliado de 
conhecimentos, se torna possível a sua  emancipação  e humanização 
uma vez que, como nos esclarece Candido (1995), a literatura é, pro-
priamente, o complemento da vida.

7ª Etapa – Última proposta com a aplicação da SD, o mo-
mento do feedback dos alunos sobre o resultado da realização da 
experiência de incentivo à prática de leitura estendido às famílias. 
A proposta desta atividade teve como objetivo dar voz aos alunos 
para que eles pudessem compartilhar as experiências vivenciadas 
no âmbito familiar. A aluna Kauanny, do 5º ano, compartilhou com 
os convidados o feedback de uma das  experiência de leitura literá-
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ria, referente  à obra O que os olhos não veem, de Ruth Rocha, que 
foi vivenciada com a sua mãe. Afirmou que foi ela quem lera o livro 
literário, tendo em vista que sua mãe não sabe ler. Declarou ainda 
que, no momento em que estava realizando a leitura da narrativa, a 
mãe dela comentou que aquela história representava um pouco da 
vida dela quando pequena. Então, a mãe de Kauanny contou a ela 
um pouco de sua história. A satisfação de Kauanny ao descrever 
esse episódio ficou evidente, a própria aluna revelou que durante 
essa experiência, ela e a mãe conversaram bastante sobre essa rela-
ção, entre a história do livro e a história da vida real, para a aluna, 
foi algo muito especial. A aluna ressaltou que, depois dessa expe-
riência, a sua mãe havia dito para ela que levasse mais livros para 
ler em casa. Ao agradecer a aluna, enfatizei a importância dessa 
estratégia utilizada na pesquisa como incentivo da leitura literária 
enquanto uma prática social e da contribuição para o processo de 
formação de leitores literários.

Dando prosseguimento ao “Chá de conversa”, convidei o dire-
tor para falar aos convidados. Ele agradeceu a presença da família na 
escola e disse:

Desde o primeiro momento em que a professora veio conversar 
conosco e apresentou o seu projeto de pesquisa de mestrado, de 
incentivo à prática da leitura literária para a formação de leito-
res, a escola se prontificou a abraçar com ela esse trabalho, pois 
somos parceiros para as boas ideias. Quando eu li o projeto, 
percebi que era uma ação que tinha muito a somar com as pro-
postas da nossa escola. Eu tenho uma filha de dois anos e meio 
e que, desde bebê, convive em um ambiente que propicia estí-
mulos à leitura literária, pois eu e minha esposa somos leitores, 
e é perceptível o quanto esse contato com os livros de histórias 
infantis favorece o desenvolvimento da criança. Às vezes, na 
nossa escola, pecamos por não termos condições suficientes de 
fornecer uma quantidade maior de recursos materiais para dar 
suporte às aulas dos nossos professores. Mas, dentro da pos-
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sibilidade, a escola vai desenvolvendo projetos importantes, 
como o “Contadores de história”, de incentivo à leitura literária, 
que, já é uma tradição e tem revelado grandes talentos. Sabe-
mos que essas práticas devem ser construídas. Este é um traba-
lho de parcerias, que começa em casa e é realizada, na maior 
parte, dentro da sala de aula, com as crianças juntamente com 
os seus professores, que devem ser os maiores incentivadores 
da prática da leitura literária. Neste sentido, nós, na escola, te-
mos sempre cobrado, “vamos trabalhar com a leitura literária”. 
A escola, hoje, tem um programa, que é o “Mais Alfabetização”, 
que nos viabilizou vários kits de livros literários para que os 
professores, principalmente, de 1º e 2º ano, etapas da alfabe-
tização, trabalhem com as leituras literárias diariamente. Te-
mos que ofertar aos alunos a oportunidade desse tipo de leitura 
para que eles desenvolvam melhor a sua imaginação e a sua 
capacidade interpretativa. Cada vez que a criança lê uma obra 
literária, ela faz uma interpretação, amplia o seu repertório    de 
conhecimentos e a sua capacidade crítica. Por isso pais, vamos 
estimular a prática da leitura também em casa. Acredito que as 
crianças do 1º e 5º ano ganharam muito com essa possibilidade 
de dialogar com as obras literárias e, também, com a experiên-
cia de leitura realizada com a sua família. Com certeza os regis-
tros nos mostram que o projeto de pesquisa foi muito valioso. 
Muito obrigado! (GUSTAVO, 2020).

Na oportunidade, gratulei ao professor Nelson, que se com-
prometeu em registrar o desenvolvimento de todos os momentos 
da aplicação da SD na experiência estética, e aos professores dos 
alunos participantes da pesquisa que deram a sua contribuição à 
realização da mesma. Então, os convidei a falar um pouco sobre a 
nossa proposta. A professora Laudicéia agradeceu aos pais e pediu 
que eles continuassem sendo incentivadores dos seus filhos. Afir-
mou que, assim como foi feito neste projeto, os professores se com-
prometem em fazer a sua parte no processo de formação leitora da 
criança na sala de aula. Porém, sem a contribuição dos pais, não 
seria possível alcançar os resultados obtidos. Assim sendo, refor-
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çou aos pais o pedido, que acompanhem o caminhar de seus filhos. 
A professora Vanessa afirmou que a realização do projeto foi im-
portante, porque incentiva a prática da leitura literária, estimula a 
criança a buscar pelos livros, a procurar saber o que está escrito para 
ler. E declarou ter achado ótimo esse trabalho com a mediação das 
narrativas infantis na formação do leitor literário, principalmente, 
por se tratar da fase de alfabetização em que a criança precisa de vá-
rios estímulos. A professora Silvia disse que desde criança sempre 
foi uma leitora e que admira o trabalho da professora Denise, prin-
cipalmente esse que ela pôde acompanhar o seu desenvolvimento 
na escola. Na oportunidade enfatizou uma frase que aprendeu com 
um professor que teve: “A diferença de quem sabe e quem não sabe, 
é a de quem lê e quem não lê.”. E o professor Ronam afirmou que a 
importância do projeto desenvolvido com a mediação de narrativas 
infantis na formação do leitor literário é muito grande e que a parti-
cipação dos pais na vida escolar dos filhos é fundamental. Ressaltou 
a dimensão dessa contribuição na formação da grande cidadã ou 
cidadão que irá se despontar no futuro da nossa sociedade. Então, 
pediu aos pais: “nunca deixem de acompanhar a vida dos filhos, 
não deixem a responsabilidade só para a escola, façam como estão 
fazendo, motivem os seus filhos, pois o resultado chega e vocês vão 
ter orgulho do grande profissional, homem e ou mulher que eles 
irão se transformar no futuro”.

Antes de finalizar o momento com as conversas, deixei o 
espaço aberto para as mães falarem. Hérica, mãe da aluna Ga-
brielly agradeceu a professora pelo incentivo dado a leitura. Disse 
ter achado muito interessante realizar a experiência com a filha, 
pois foi um momento de interação bastante gratificante e de mui-
to aprendizado para as duas. E que até a irmãzinha de Gabrielly 
de dois aninhos gostou das histórias, principalmente, a da Maria 
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vai com as outras. Nesse momento, a criança pegou o microfone e 
fez todos os convidados sorrirem com a esperteza dela ao contar 
partes da história da ovelhinha. Fernanda, mãe do aluno Felipe, 
declarou que foi muito bom participar com o filho dos momentos 
com as leituras das histórias, ressaltando que elas nos ensinam 
muitas coisas, nos fazem refletir sobre várias situações da vida. E 
pediu ao diretor que continuasse a incentivar o desenvolvimento 
de projetos como esse na escola, pois a criança aprende muito 
com os livros literários. 

Encerrando os trabalhos propostos com a pesquisa-ação, 
agradeci a presença e a participação de todos na experiência es-
tética realizada com a aplicação da SD com as narrativas infantis 
e informei que o objetivo da pesquisa, de verificar como se dá a 
mediação de leitura de narrativas infantis no primeiro e quinto ano 
do Ensino Fundamental – Anos Iniciais e de que modo ela contribui 
para a formação do leitor literário foi alcançado. E que foi possível 
chegar a confirmação da hipótese levantada no inicial da pesquisa, 
de que por meio da mediação de leitura de narrativas infantis se 
pode contribuir com a formação do leitor literário e, consequen-
temente, com a construção de um indivíduo emancipado e mais 
humanizado.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Acreditamos que a formação do leitor literário é uma meta im-
portante a ser atingida no processo de ensino e aprendizagem dos 
discentes da Educação Básica. Tendo em vista, a conquista de uma 
educação de qualidade capaz de formar cidadãos com capacidade re-
flexiva e potencial crítico, portanto, mais humanizados. Da mesma 
forma, concordando com os apontamentos de Coelho (2000), con-
sideramos o espaço escolar como o ideal para a estimulação do diá-
logo entre o leitor criança e o texto literário e, consequentemente, a 
formação de leitores interessados em melhor conhecer  o mundo e o 
homem, portanto, para a constituição de sujeitos emancipados.

Essa importante conscientização sobre a função e o papel da 
literatura infantil  na formação leitora e literária da criança faz parte 
de um processo de construção social que se estende por quase três 
séculos. Sabemos que à princípio os livros infantis foram produzidos 
trazendo na sua configuração o predomínio da função pedagógica. 
Contudo, conforme afirma Lajolo (1984), uma mudança de atitude 
em relação a essa realidade teve início a partir  da segunda metade do 
século XX, com a redescoberta da literatura infantil como um gênero 
textual que trazia em sua construção o predomínio da função literá-
ria, fator decisivo para que ela fosse reconhecida como um campo 
literário especifico, bem como um agente formador da criança.

Neste passo, das gradativas mudanças que se fazem expressi-
vas no meio educacional contemporâneo, por meio do pensar e do 
agir sobre as práticas pedagógicas de leitura das literaturas infantis 
como uma ação que permite a formação leitora e literária das crian-
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ças, intento, por meio da construção deste produto educacional, 
compromisso educacional assumido com o PPGEEB, deixar para o 
professor do Ensino Fundamental – Anos Iniciais um trabalho que 
possa contribuir com a melhoria do Ensino na Educação Básica. Na 
oportunidade, sublinho a importância da coparticipação da família 
no desenvolvimento desta proposta de formação de leitores literários 
críticos, ao compartilhar com o(a) filho(a) da experiência de incen-
tivo à prática da leitura literária e diálogo com as narrativas infantis, 
corpus literário desta pesquisa-ação.

Por fim, ressalto que “O segredo do poder da história é a com-
preensão essencial de que o importante não é o que acontece na his-
tória. O que vale é o que acontece dentro de nós, que a ouvimos” 
(SIMMS, 2004, p. 64 apud BUSATTO, 2006, p.75).
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SOBRE AS AUTORAS

Sou Denise Cristina Camilo de Lima. Minha história como 
um novo ser no mundo teve o seu início no dia 11 do mês de março 
do ano de 1967. Nesse tempo, era uma prática normal as terem os 
seus filhos em casa com a ajuda de uma parteira, e comigo não foi 
diferente, nasci em uma casa simples na cidade de Inhumas – GO. 
Neste mesmo endereço, cenário de uma história de vida com muitas 
alegrias e tristezas, passei minha  infância, adolescência e vida adulta. 
A primeira fase de vida com muitas  brincadeiras e não  muito  in-
centivo   à   prática   da leitura  literária  foi interrompido  aos 11 anos 
com a minha inserção no mundo do trabalho em período integral e 
estudo no turno noturno. Casei com 19 anos, tive dois filhos e fiquei 
viúva com 29 anos. Neste mesmo ano ingressei na profissão docente 
e no curso superior de Pedagogia na UFG. Nos anos subsequentes, 
perdi meus pais, mas tive forças para continuar me capacitando, me 
especializei em Docência Superior, Educação Inclusiva, Educação 
para Diversidade e Cidadania, Gestão Educacional e Psicopedagogia. 
E agora estou concluindo o Mestrado em Ensino na Educação Básica, 
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no CEPAE da UFG. Sou professora na rede municipal e estadual de 
ensino e busco contribuir com a melhoria da qualidade na Educação 
Básica, ao acreditar no poder das narrativas infantis no processo de 
ensino e aprendizagem das nossas crianças, contributo para a for-
mação de leitores literários e a constituição de sujeitos emancipados 
e mais humanizados, consequentemente, com melhores condições 
de viverem “dialeticamente os problemas”, nesse nossa sociedade em 
transformação, como bem afirma Candido (1995, p. 243).
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Coautora: Célia Sebastiana Silva. É a orientadora da Denise 
Cristina Camilo de Lima e teve especial afeição por esse trabalho pela 
relevância de ele ter tido como público-alvo crianças dos anos iniciais 
de uma escola pública e como objeto a formação do leitor literário na 
escola. Possui doutorado em Literatura pela UNB; mestrado em Es-
tudos Literários pela Universidade Federal de Goiás; especialização 
em Literatura Brasileira pela Pontifícia Universidade Católica de Mi-
nas Gerais (1995), graduação em Letras pela UEG- GOIÁS (1991) e 
em Direito pela Universidade Federal de Goiás (1996). É professora 
do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (CEPAE) da 
UFG desde 2009 e atua da educação básica à pós-graduação. Atua 
no PPGEEB-CEPAE, orientando, principalmente, projetos voltados 
para a área de ensino de literatura e de formação do leitor literário na 
educação básica. Coordena o projeto de pesquisa Leitura literária e 
formação de leitores na educação básica e projetos de extensão como 
o PIPOESIA e o TRAPPO – VOZ E POESIA.
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ÚLTIMAS PALAVRAS

Este ebook foi construído para ser utilizado como material con-
sultivo no trabalho de mediação de leitura de narrativas infantis, no 
sentido de motivar os colegas docentes, participantes dos processos 
de ensino e de aprendizagem dos discentes do Ensino Fundamental 
– Anos Iniciais, para o reconhecimento da importância de se buscar 
por meio da educação escolar aproximar a criança do universo das 
narrativas infantis e de estimular o diálogo entre este leitor criança 
e a ficção literária, construto para a formação ledora e literária da 
criança e, consequentemente, sua constituição como sujeitos eman-
cipados e mais humanizados, conhecedores de si e do mundo. Mais 
especificamente, o material foi criado visando promover uma expe-
riência estética, “uma representação da situação de comunicação e 
da atividade de linguagem a ser executada” (DOLZ et al. 2004, p.99), 
se valendo de narrativas infantis de autoras reconhecidas no meio 
literário, neste caso, a saudosa Sylvia Orthof e as atuantes escritoras 
Ruth Rocha e Ana Maria Machado com uma de suas obras literárias, 
para verificar como se dá a mediação de leitura de narrativas infantis 
no primeiro e quinto ano do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, 
ou seja, no início e término do processo de alfabetização, melhor di-
zendo, processo de formação ledora e literária da criança nesta etapa 
de ensino, e de que modo ela é capaz de contribuir para a formação 
do leitor literário. No processo de elaboração e desenvolvimento des-
te material, com a sequência didática, pretendi, como pesquisadora 
e mediadora das leituras literárias, agir como ponte de estímulo ao 
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diálogo estabelecido entre a criança e as narrativas infantis, de forma 
a estar com as obras e os leitores crianças e não entre eles. Tal postura 
metodológica, intenta formar um leitor com atitude compreensível 
responsiva ativa, ou seja, com potencial reflexivo e capacidade críti-
ca, favorecendo o seu dialogar com os enunciados de outrem estrutu-
rados no interior da obra literária, bem como, com outros discursos 
externos a ela. Assim sendo, embasada na concepção de alguns dos 
principais conceitos presentes na teoria de Mikhail Bakhtin (1992, 
p. 147), este  leitor não só será capaz de dar significação à obra lite-
rária e manter interações comunicativas com outras tantas literatu-
ras, num processo intertextual que também se apresenta relacionado 
com a sua própria vida, assim como ao mundo em que vive, uma 
vez que, “Aquele que apreende a enunciação de outrem não é um ser 
mudo, privado da palavra, mas ao contrário um ser cheio de palavras 
interiores”.






