
M
E

S
T

R
A

D
O

 

JUCELENE FERNANDES TEIXEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE LEITURA LITERÁRIA 

POR ALUNOS DO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

NO COLÉGIO PEDRO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mestrado em Educação – Campus Centro I 

Avenida Presidente Vargas 642 – 22º andar – Centro 

20071-001 Rio de Janeiro – RJ 

Telefones: (21) 2206-9741/2206-9742 

 

 



UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ 

 

 

 

 

 

JUCELENE FERNANDES TEIXEIRA 

 

 

 

 

 

 

Representações Sociais de Leitura Literária por Alunos do 5º ano do Ensino Fundamental no 

Colégio Pedro II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2019  



JUCELENE FERNANDES TEIXEIRA 

 

 

 

 

 

Representações Sociais de Leitura Literária por Alunos do 5º ano do Ensino Fundamental no 

Colégio Pedro II 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à Universidade Estácio de Sá como 

requisito parcial para a obtenção do grau de Mestre em 

Educação. Orientadora Prof
a 
Dr

a 
Rita de Cássia Pereira Lima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2019  



Dados Internacionais de Catalogação-na-Publicação 

(CIP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
  T266r   Teixeira, Jucelene Fernandes 

    Representações sociais de leitura literária por alunos do 5º  

               ano do 5º ano do Ensino Fundamental no Colégio Pedro II./  

               Jucelene Fernandes Teixeira. – Rio de Janeiro, 2019.               

121 f.  

 

             Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade 

Estácio de Sá, 2019. 

                    

1. Leitura literária. 2. Aula de literatura. 3. Anos iniciais  

do ensino fundamental. 4. Representações sociais. 5. Formação  

do leitor. I. Título. 

 

                                                                                             CDD 370.1 
  



 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 

A dissertação 

 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE LEITURA LITERÁRIA POR ALUNOS DO 5º ANO 

DO ENSINO FUNDAMENTAL NO COLÉGIO PEDRO II 

elaborada por 

JUCELENE FERNANDES TEIXEIRA 

e aprovada por todos os membros da Banca Examinadora foi aceita pelo Programa de Pós-

Graduação em Educação como requisito parcial à obtenção do título de  

MESTRE EM EDUCAÇÃO 

 Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2019. 

 

 

 

  



AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço a Deus por ter me dado força suficiente para superar minha companheira 

inseparável, a ansiedade, e perseverança para remover os obstáculos e conseguir concluir esta 

jornada. 

À minha mãe, que mesmo sem conhecimento da grandeza do estudo acreditou no 

cumprimento de mais um desafio na minha vida. 

Ao meu marido Marcus, minha filha Gabriela e meu filho João, companheiros incansáveis de 

todas as horas, muito obrigada, pelo compartilhamento e incentivo dado a cada etapa do 

processo de construção da dissertação. 

À minha professora e orientadora Drª Rita de Cássia Pereira Lima, que acreditou em mim e 

colaborou imensamente para que eu pudesse trilhar e conquistar este desafio. 

À minha equipe de Literatura, professoras guerreiras da promoção da leitura que me fizeram 

acreditar muito mais no meu próprio potencial. 

Aos colegas do mestrado que começaram junto comigo, quero especialmente agradecer ao 

meu amigo Felipe Eiras, com quem dividi nesse longo percurso muitas ideias, bons 

momentos, dúvidas, anseios e, acima de tudo, a certeza de que conseguiríamos ter êxito em 

nossa caminhada. Agradecer, especialmente, à minha colega Flávia Lomba, recém-chegada ao 

mestrado, mas que muito contribuiu para pensar o modelo figurativo construído nesta 

pesquisa. 

Às crianças, meninas e meninos que me motivaram a pesquisar sobre a leitura, me ensinando 

todos os dias sobre o real e o imaginário, e percebendo nas histórias mediadas muito mais do 

que estava escrito. 

Aos competentes colaboradores e professores do mestrado em Educação da Estácio, que 

proporcionaram conversas, palestras e aulas para a construção do conhecimento necessário à 

formação da pessoa e da profissional melhores. 

Por fim, a todos que, de alguma forma, imprimiram suas marcas e deixaram seus rastros nessa 

caminhada. 

 

Muito obrigada! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No livro está guardado o mundo visto 

pelo olhar do homem. Nele buscamos 

desvendar o caminho já vencido por nós: 

do real ao sonhado. É, portanto, um 

caminho que não rejeita o descoberto e o 

ainda por descobrir. O livro acolhe a 

fantasia e a outra fantasia que existirá 

depois de cada novo descobrimento. E 

para romper com o cotidiano do mundo é 

necessário conhecer sua tradição, 

gravada pelo alfabeto. Não há, portanto, 

ofício maior do que esse de devolver ao 

sujeito a sua história. E todos somos fio 

e filho dessa trama. É tempo de abrir 

mais passagem para a literatura e 

presentear a vida e o mundo com mais 

leitores. 
 

(Bartolomeu Campos de Queirós) 

 



 

RESUMO 

 

A leitura ainda não tem um lugar assegurado na sociedade visto que na última pesquisa 

Retratos da Leitura no Brasil, quando o assunto é o que gosta de fazer no tempo livre, ela 

figurou em décimo lugar. Nesta pesquisa qualitativa objetivou-se investigar as representações 

sociais de leitura literária por alunos do 5º ano do Ensino Fundamental que frequentam aulas 

de literatura no Colégio Pedro II. Em seu Projeto Político Pedagógico Institucional previu-se 

o componente curricular de Literatura para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental baseado 

nos pressupostos teóricos para a formação do leitor. O estudo contou com a participação de 23 

crianças com idades entre 10 e 13 anos. Na revisão de literatura, a linguagem literária foi 

abordada e mostrou-se relevante por seu caráter polissêmico e sua perspectiva humanizadora, 

permitindo a produção de sentidos e o resgate da experiência humana. Juntamente, elucidou-

se a perspectiva sociodiscursiva da linguagem, a partir da concepção do dialogismo de 

Bakhtin e da teoria do desenvolvimento infantil segundo Vigotski. No contexto escolhido, 

observou-se a construção de significados acerca da leitura literária, apreendidos nas trocas 

comunicativas entre essas crianças para a elaboração de um conhecimento do senso comum, 

justificando a utilização do referencial teórico-metodológico da Teoria das Representações 

Sociais (TRS), baseada na obra de Serge Moscovici. Na produção de dados adotou-se a 

técnica do grupo focal que, em concordância com a TRS, provocou a manifestação de 

emoções, de conteúdos cognitivos e sociais, por meio da interação dos três grupos focais 

realizados nesta pesquisa. A discussão sobre o objeto de estudo foi guiada por um roteiro 

prévio que previu a utilização de materiais audiovisuais, livros de literatura, atividade de 

dramatização e jogos lúdicos, mobilizando a participação das crianças. As gravações foram 

transcritas e o material foi analisado com apoio da técnica de análise de conteúdo, mais 

especificamente, a análise temática que buscou os núcleos de sentido e a inferência de 

categorias, observando-se a constituição do tema “Histórias mediadas” e do tema “Ausência 

das Histórias Mediadas”. A categorização fundamentou-se no aprendizado, na imaginação, na 

motivação para a leitura, no entretenimento, no papel da professora na mediação e no 

descontentamento pela ausência das histórias mediadas. Os significados da leitura literária 

consolidaram-se em algumas metáforas construídas na interação. Assim, o modelo figurativo 

da representação social de leitura literária expressou imagens que concretizaram o objeto de 

representação e auxiliaram na compreensão desta realidade: No (Grupo I), o aprendizado 

consolidou-se como a imagem principal; no (Grupo II), foi a imaginação; no (Grupo III), a 

imagem principal caracterizou-se como diversão. Nesse contraste observado entre os grupos, 

a leitura literária objetivou-se na aula de literatura para compor o modelo figurativo. Essa 

leitura expressou-se como algo positivo e prazeroso, constituiu-se como objeto de 

pertencimento e participante da formação leitora dessas crianças. A presente pesquisa almejou 

contribuir para a ampliação dessa prática social de leitura em outros contextos escolares e 

apontou a relevância para novos estudos sobre representações sociais com crianças acerca da 

formação do leitor. 

 

Palavras-chave: Leitura literária. Aula de Literatura. Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

Representações Sociais. Formação do Leitor. 

  



ABSTRACT 

 

Reading still does not have an ensured place in society since in the last survey “Retratos da 

Leitura no Brasil”, when the subject is what to do with free time, Reading figured in tenth 

place. The objective of this qualitative research is to investigate the social representations of 

literary reading done by fifth grade students that attend literature classes in ”Colégio Pedro II” 

school. Its institutional political pedagogical project anticipated the curricular component of 

literature to the beginning years based on theoretical assumptions for the formation of the 

reader.  The study had the participation of 23 children with ages ranging from 10 to 13 years 

old. In the literature review, literary language was mentioned and it has been shown that it is 

relevant by its polissemic nature and humanizing perspective, allowing the production of 

meanings and the recovery of human experience. It, also, clarified the social discursive 

perspective of language, from the conception of Bakhtin’s dialogism and the theory of child 

development according to Vigotski. It has been observed, in the chosen context, the 

construction of meaning around literary reading, grasped in the communicative interactions, 

between these children, for the elaboration of common sense knowledge, justifying the 

application of the methodological theoretical frame of reference of the Social Representation 

Theory (SRT), based on the work of Serge Moscovici. In data production, it has been adopted 

the focus group method that, according to the SRT, provoked the manifestation of emotions, 

of cognitive and social content, through the interaction of three focus groups carried out by 

this study. The discussion about the subject of study was guided by a prior script that 

predicted the use of audio-visuals materials, literary books, dramatization activities and 

instructional games, mobilizing the participation of the children. The recordings were 

transcribed and the material was analysed with the help of the technique of Manual Contents 

Analysis, more specifically, the thematic analysis that searched for the cores of sense and the 

inference of categories, noting the formation of the theme “Histórias Mediadas” and of the 

theme “Ausência das Histórias Mediadas”. The categorization was based on learning, 

imagination, motivation for reading, entertainment, the role of the teacher in mediation and on 

the discontent for the absence of mediated stories. The meanings of literary reading were 

consolidated in some metaphors built on the interaction. Then, the figurative model of the 

social representations of literary reading expressed images that materialized the object of 

representation and helped in understanding this reality: In (group I), the learning was 

consolidated as the main image; In (group II), it was imagination; In (group III), the main 

image was characterized as fun. In this observed contrast between the groups, the literary 

reading was meant in literature class to compose the figurative model. This reading was 

expressed as something positive and pleasurable, was registered as an object of belonging and 

was a participant of the reading education of these children. The current study longed to 

contribute for the extension of this social practice of reading in other school contexts and 

pointed the relevance to new studies about social representations with children around the 

phase of shaping the reader. 

Keywords: Literary reading, Literature classes, beginning year of school, Social 

Representation, Reader’s Formation. 
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APRESENTAÇÃO 

 

No presente momento, me apresento como pesquisadora que há mais de 30 anos atua 

no ofício de ensinar e aprender com as crianças. Abracei o magistério mesmo contrariando a 

vontade da pessoa que mais me inspirou na vida – minha mãe, pois já naquela época ser 

professora significava “ganhar pouco e trabalhar muito”. Na infância não convivi com muitos 

livros em minha casa, principalmente, os de literatura infantil, somente apreciava os 

disponíveis para mim na escola pública. Só que histórias não me faltaram, as aventuras 

vividas numa aldeia em Portugal viajaram no tempo e no espaço, eram histórias mediadas por 

minha mãe que dispensavam o livro. 

Minha formação após completar a Escola Normal foi direcionada também para a 

licenciatura, me graduei em Ciências Biológicas, ingressei na especialização e já trabalhava 

no Colégio Pedro II. Nessa instituição formei-me continuamente com os estudantes, com 

meus pares e com os aprimoramentos ofertados. 

Nos últimos anos tenho experimentado a linguagem artística e fui arrebatada pelas 

histórias denominadas como literatura infantil. Sem perceber minha casa foi se transformando 

numa biblioteca específica. Sempre que podia eu investia na compra de livros que no início 

eram títulos apreciados para eu compartilhar com os alunos, mais tarde eles compuseram o 

acervo que foi fonte de prazer para minha filha e depois, meu filho. Sou apaixonada por essa 

linguagem literária, convivo com essa leitura a semana toda, mediando histórias para crianças, 

trilhamos o contexto da obra na prática social da leitura. 

Meu ofício diário trata das “desimportâncias” da vida como nomeou Manoel de 

Barros, eu “brinco com as palavras” como definiu José Paulo Paes – a poesia; eu converso 

com as crianças sobre as nuances do bem e do mal, me sentido a própria Uxa, Ora fada, Ora 

Bruxa, personagem fantástica, de Sylvia Orthof; eu me enovelo nas culturas, contando os 

Irmãos Zulus um conto africano, recontado por Rogério Andrade Barbosa; eu me divirto com 

As Trapalhadas do Zé Bocoió, no conto do folclore brasileiro, recontado por Ricardo 

Azevedo e poderia ficar aqui citando muitos autores, muitas histórias... Faço parte de um 

coletivo de professoras que planeja semanalmente a leitura literária pensando no prazer e na 

fruição que necessitam fazer despertar com essa leitura especial. 

Acho que a experiência da infância me atravessou e a literatura me encantou. 

Pergunto-me todos os dias, se essas crianças estão sendo arrebatadas por essa linguagem? A 
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prática dessas leituras na aula de literatura está sendo importante para formar esses leitores? 

Enfim, tudo isso para dizer qual a motivação que me trouxe aqui, no mestrado em Educação, 

na linha de Representações Sociais e Práticas Educativas (RSPE) da Estácio, o desejo de 

investigar que significados a leitura literária tem para crianças do 5º ano que vivenciaram essa 

experiência com a literatura. 
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INTRODUÇÃO 

 

A leitura originalmente poderia ser um ato de prazer, não um fardo ou uma obrigação, 

pois no mundo acelerado em que vivemos, onde há muitos estímulos, o livro acaba, 

geralmente, ficando em segundo plano. Segundo Lajolo (2002, p. 15), a preocupação 

emergente não deve ser criar o hábito de leitura, mas o desenvolvimento de práticas de leitura, 

e assim completou “ou o texto dá um sentido ao mundo, ou ele não tem sentido algum”. Por 

essa formação na leitura é concebível que esta proporcione uma ‘viagem’. Esse processo 

necessita de construção e isto acontece quando o sujeito está em contato, frequentemente, com 

os livros, com leituras significativas que despertam seu envolvimento. Leitores se formam na 

prática de atos de leitura, numa “contínua interação com um lugar onde as razões para ler são 

intensamente vividas”. (FOUCAMBERT, 1994, p. 31). Esse é um processo complexo para o 

qual não há um método definido. Onde, quando e como se dá o despertar do gosto pela 

leitura? 

A atuação necessária sobre esse tema ou as responsabilidades em torno da questão do 

livro e da leitura no país continuam sendo um objeto relevante para pesquisa. Desde 2001, a 

pesquisa Retratos da Leitura no Brasil
1
é a única em âmbito nacional e tem por objetivo avaliar 

o comportamento leitor do brasileiro. Essa pesquisa relatou em várias edições (2007, 2011 e 

2015), no plano quantitativo para a formação do leitor, algumas suspeitas, aparecendo em 

primeiro lugar práticas familiares de leitura e em segundo lugar, práticas escolares de leitura. 

No plano qualitativo, revelou algumas surpresas, constatando que o livro não é visto apenas 

como divertimento, mas consideravelmente, percebido pelos cidadãos comuns como 

possibilidade de compreender o mundo. Essas pesquisas originaram, mais tarde, a escrita de 

alguns livros
2
 com as reflexões feitas a partir de seus resultados. 

A coordenadora da última pesquisa, em 2015, Zoara Failla acredita que a leitura nos 

faz humanos, e diz que também com a leitura somos capazes de transformar o mundo para 

produzir conforto. Essa edição produziu um otimismo: há crescimento percentual da 

população leitora no Brasil para 56%, em face dos 50% apontados no estudo anterior.O índice 

                                                             
1A 4a edição da Pesquisa foi realizada pelo Ibope por encomenda do Instituto Pró-Livro, entidade mantida pelo 

Sindicato Nacional dos Editores de Livros (Snel), Câmara Brasileira do Livro (CBL) e Associação Brasileira de 

Editores de Livros Escolares (Abrelivros), a pesquisa ouviu 5.012 pessoas, alfabetizadas ou não alfabetizadas, 

mesma amostra da pesquisa passada. Isso representa, segundo o Ibope, 93% da população brasileira. 
2 O mais recente livro foi publicado em 2016, intitulado Retratos da Leitura 4 e relata dados da pesquisa de 2015, 

organizado por Zoara Failla. 
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de leitura, apesar de ligeira melhora, indicou que, em média, o brasileiro lê apenas 

aproximadamente cinco livros por ano. 

Nessa pesquisa verificou-se que a leitura ainda não tem um lugar assegurado em nossa 

sociedade, afinal ficou em 10º lugar quando o assunto é o que gosta de fazer no tempo livre. 

Perceber a leitura como forma de acesso ao conhecimento e melhoria social ou como 

atividade prazerosa é fundamental para ampliar o interesse pelos livros pela população leitora 

e também para despertar o interesse daqueles que não descobriram a relevância da leitura. Os 

44% de não leitores, quando questionados sobre as razões por não terem lido nenhum livro 

inteiro, ou em partes, nos três meses anteriores à pesquisa, disseram não gostar de ler (28%). 

Como despertar o gosto desses indivíduos pela leitura? 

Outros indicadores dessa pesquisa informam que, para 67% da população, não houve 

uma pessoa que incentivasse a leitura em sua trajetória, mas dos 33% que tiveram alguma 

influência, a mãe, ou representante do sexo feminino foi a principal responsável (11%), 

seguida pelo professor (7%). Será que esta mediação, quando promovida pelo professor, pelo 

bibliotecário, pela família, por um voluntário ou outro agente leitor, é potente quanto ao 

despertar do interesse pela leitura, particularmente a leitura literária? 

Corsino (2014) em sua pesquisa fez uma reflexão sobre métodos de professoras e 

crianças lerem literatura na escola. Para isso, apresentou parte dos resultados da pesquisa 

“Infância, linguagem e escola: das políticas do livro e leitura ao letramento literário de 

crianças de escolas fluminenses”
3
, composta por doze estudos simultâneos em escolas 

públicas do Rio de Janeiro para captar a perspectiva da criança em diferentes momentos de 

interlocução com a literatura na escola. 

Esses estudos relataram a existência da leitura mediada pela professora nas salas de 

aula e para o coletivo da turma, como prática pedagógica predominante. No desenvolvimento 

desta atividade, Corsino (2014, p. 2715) destacou a performance da professora no ato de ler, 

complementada pelas provocações e desdobramentos que propunha com e a partir do que ela 

havia lido. Com isso, afirmou que “a leitura das crianças está em estreita relação com a leitura 

das professoras”. A autora concordou com o conceito de performance de Zunthor, que 

considerou que no momento da leitura “se redefinem os dois eixos da comunicação social: o 

que junta o locutor ao autor; e aquele em que se unem a situação e a tradição.” (ZUNTHOR, 

2010, p. 31, 2010 apud CORSINO, p. 2715, 2014). 

                                                             
3
Pesquisa desenvolvida no Laboratório de Estudos de Linguagem, Leitura, Escrita e Educação - LEDUC, do 

PPGE-UFRJ. 
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Corsino (2014) constatou que esta articulação da leitura coletiva provoca um momento 

de afetação mútua, coesão do grupo e produção de sentido. Para Bakhtin (2003), a linguagem 

é dialógica e isso acontece na interação verbal por meio da enunciação ou das enunciações. 

Nesse movimento dialógico entre os interlocutores, a linguagem tem dimensão muito mais 

ampla que a simples comunicação: o ser humano se forma num movimento contínuo de fluxo 

e refluxo do signo. Nessas interações verbais, o homem criado na e pela linguagem, organiza 

sua atividade mental, sua consciência, constrói o mundo dentro de si mesmo. 

Concordamos com Corsino (2014) que na sala de aula, nas ampliações possibilitadas 

pela mediação dos textos literários, a criança participante dessa arena discursiva conhece a si 

mesma, o outro e mais um pouco do mundo para além do que já conhecia. Assim, ela 

organiza experiências, imagina, cria, pensa, se emociona, ao apreciar a estética dos textos 

verbal e visual e suas interrelacões. Assim, Corsino (2014, p. 2721) concluiu também em seu 

estudo que “as crianças leem de muitas formas e o processo de negociação e produção de 

sentido que se faz na arena discursiva precisa ser valorizada por mediações que permitam o 

intenso processo dialógico”. 

Para esse entendimento, Salutto (2013) colabora com sua pesquisa
4
 de Mestrado que 

objetivou conhecer e analisar práticas de leitura literárias para e com as crianças em uma 

creche. A autora concluiu que essas práticas observadas e analisadas se caracterizaram como 

atividade experienciada entre adultos e crianças, dentro de uma perspectiva dialógica que 

favoreceu elos de coletividade. Destacou ainda que: “Ler com, convida o professor-leitor 

também a ler de corpo inteiro, entrar no texto e deixar-se levar por ele; provoca-o deste modo, 

a partilhar e viver com as crianças a leitura, se deixar entrar no ficcional, imaginar.” (p. 174). 

Completando o que Corsino e Salutto concluíram, Amarilha (2010, p. 97) nos diz: “A 

oralidade da voz é energia mobilizadora e organizadora, de sociabilidade, de saberes, de 

emoções, de enraizamento coletivo.” Segundo Vigotski (2003), por meio da linguagem, a 

criança interage com outros sujeitos e pode construir formas de pensar, a partir da 

comunidade em que está inserida. 

Os dados da pesquisa Retratos da Leitura não questionam essa posição, mas apontam 

para o número de brasileiros que não tiveram a oportunidade de encontrar alguém – na sua 

escola, na sua família, e até na biblioteca - que lhe oferecesse um livro; que convidasse para 

                                                             
4
Pesquisa inserida no Laboratório de Estudos de Linguagem, Leitura, Escrita e Educação- LEDUC pertencente 

ao programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 
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uma roda de leitura; que lesse para ele; que o presenteasse com livros; ou, ainda, que 

perguntasse o que achou de um livro que indicou para ler. 

Na introdução do livro Retratos da Leitura 4, a organizadora mencionou os agentes 

influenciadores de leitura: 

Esse outro olhar sobre os números da pesquisa, para além daquilo que já 

conhecemos, pode ser mais revelador. Neste caso, por exemplo, pode nos revelar 

outro foco para esse “retrato”: as pessoas reconhecem melhor o que fica na memória 

afetiva. É possível que um professor ou bibliotecário tenham tido papel muito 

importante na formação de algum desses leitores, mas, por algum motivo que 

merece ser mais bem investigado – pois pode estar nos dizendo como deve ser essa 

mediação –, a pessoa influenciada não identificou isso. Talvez esses inquietantes 

números queiram dizer que, para que a mediação e a promoção da leitura aconteçam 

de forma efetiva, elas devem ser “percebidas”. Podem também estar propondo o 

seguinte questionamento: Como despertar prazer sem emoção, sem afetividade e 
sem troca? (FAILLA, 2016, p. 26) 

 

De acordo com Failla (2016), essa pesquisa indicou que o gosto pela leitura é uma 

construção que vem da infância, bastante influenciado por mães e pais. E mostrou também a 

importância da mediação que foi apresentada quando se compararam as respostas de leitores e 

não leitores: 83% dos não leitores não receberam a influência de alguém, enquanto 55% dos 

leitores tiveram experiências com a leitura na infância pela mediação de outra pessoa– 

especialmente mãe e professor. 

Concordamos com Amarilha (2010, p. 90) que pesquisou a participação da oralidade 

textual, especialmente da literatura, na formação do leitor e assim definiu: “literatura é arte e 

comunicação, a arte é testemunho da inventividade humana, tendo por matéria prima a 

palavra, e a comunicação é discurso que se oferece ao diálogo, promovendo a experiência da 

interlocução na busca pelo outro para se fazer entender e se completar”. 

A autora constatou em sua pesquisa que na mediação do professor-leitor, este sujeito 

da leitura oral que o faz em voz alta é capaz de proporcionar ao seu aluno uma experiência de 

leitura. Mas o que se entende por experiência de leitura, é apenas informação? Essa mediação 

do professor para a promoção da leitura pode acontecer como uma experiência significativa 

de leitura? Em Larrosa (2004), a experiência não é algo que apenas acontece, mas consiste na 

sensibilização do leitor. Essa leitura precisa se manifestar para além da informação, ela pode 

acontecer de forma prazerosa, despertando a emoção e se traduzindo em uma experiência 

formadora para o sujeito. Para o autor, atualmente, o sujeito está cada vez mais envolvido 

com a superficialidade da vida. Assim, o sujeito da informação não é o sujeito da experiência. 
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No mesmo sentido dessa proposição, Kramer (2001) elucida que uma atividade de 

leitura se constitui em experiência de leitura quando esta nos deixa marcas, nos dá condições 

de dialogar com o mundo, com a vida. Para a autora: 

O leitor leva rastros do vivido no momento da leitura para depois ou para fora do 

momento imediato – isso torna a leitura uma experiência. Sendo mediada ou 

mediadora, a leitura levada pelo sujeito para além do dado imediato, permite pensar, 

ser crítico da situação, relacionar o antes e o depois, entender a história, ser parte 

dela, continuá-la, modificá-la. Desvelar. (KRAMER, 2001, p. 107). 

 

A pesquisa Retratos da leitura no Brasil destacou também outro indicador, o tipo de 

leitura escolhida pelos indivíduos entrevistados. Nessa perspectiva, a leitura de livros de 

literatura ainda é considerada baixa: não chegou a um livro lido espontaneamente e muito 

pouco foi por indicação da escola. De quem seria a responsabilidade de ampliação da 

utilização deste componente curricular? 

Vergopolan e Azevedo (2015), em sua pesquisa qualitativa de caráter bibliográfico, 

elucidaram que a literatura infantil conceitualmente carece de alguma reflexão devido a sua 

característica etimológica polissêmica. Como polissemia explica a autora: 

Trabalho, no meu cotidiano, com a palavra literária. Lido, no dia-a-dia profissional, 
com palavras grávidas de sentidos múltiplos, que podem nascer e crescer a partir das 

interlocuções que os leitores façam com os textos, mas não só. Eles também podem 

se ampliar no diálogo que os leitores estabelecem com outros leitores. (VINCO, 

2006, p.18). 

 

Vergopolan e Azevedo (2015) expuseram os pressupostos conceituais da literatura em 

seu estudo e concluíram que os textos literários têm características peculiares, uma linguagem 

elaborada de modo artístico e com recursos diferenciados despertando o universo imaginário 

sem perder a interação do mundo real, o que a diferencia dos outros textos não literários. De 

acordo com Vinco (2006, p. 19): “Se a linguagem em si é de natureza polissêmica, esse 

processo se amplia na literatura.” Para Vergopolan e Azevedo (2015), o ensino de literatura 

infantil, quando compreendido dessa forma pelo professor, pode ser uma possibilidade de 

ensino, que desperta a imaginação, a criatividade e aprendizagem de forma significativa e 

lúdica na educação da infância. 

Colaborando com os pressupostos conceituais da literatura, Hidalgo e Mello (2014) 

realizaram uma pesquisa intitulada “Políticas Públicas, Formação de professores e a 

Articulação Escolar da Leitura Literária”
5
. Salientaram que na década de 1980 proliferaram 

                                                             
5
Pesquisa financiada pela Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do 

Estado do Paraná. 
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no Brasil importantes estudos voltados para os encaminhamentos metodológicos de promoção 

da leitura. Esses autores assumiram a concepção interacionista da linguagem proposta por 

Bakhtin (1999; 2003), para quem a linguagem é dialógica, onde participam um enunciador e 

um enunciatário, construindo tanto na escrita como na oralidade uma interação verbal e social 

contextualizando os discursos. 

Hidalgo e Mello (2014) também trouxeram em seu texto “os estudos da Teoria da 

Estética da Recepção, que propõem uma nova lógica para a valorização do texto literário, ao 

considerar o objeto estético em função do valor que lhe atribui o leitor”. (p. 166). Os autores 

divulgaram também uma pesquisa-ação
6
 cujo objetivo era verificar o desenvolvimento de 

projetos em uma comunidade escolar, embasados nesses pressupostos teóricos, em uma 

situação específica de políticas públicas para a leitura, concepções e práticas no ensino de 

literatura. Esse estudo revelou que os professores da instituição começaram a desenvolver 

atividades de leitura em que o principal era o leitor. Segundo Cosson (2016), tanto o leitor 

quanto o texto são importantes no processo de leitura. Na perspectiva do letramento literário, 

o texto funciona como um elemento mediador na interação do autor com o leitor. Então, 

mesmo individualmente, o ato de ler corresponde a uma atividade social. 

Hidalgo e Mello (2014) analisaram políticas públicas de promoção da leitura e 

constataram que o maior desafio educacional consiste em que essas políticas se constituam de 

forma organizada e colaborativa, promovendo a leitura literária para que esta se caracterize 

como autêntica prática social. Dessa forma, os leitores obteriam uma experiência estética 

relacionada ao prazer e não à imposição da leitura. 

Em relação a políticas públicas, em 2006 foi lançado o Programa Nacional do Livro e 

da Leitura – PNLL, mais uma tentativa de desenvolver as práticas de leitura. O planejamento 

desse programa previa, em um de seus eixos, a formação de mediadores de leitura. Dentro 

desse programa há também uma atenção especial à literatura, que destacou no PNLL três 

funções essenciais da literatura para a formação do leitor: 

a) a capacidade que a literatura tem de atender à nossa imensa necessidade de ficção 

e fantasia; b) sua natureza essencialmente formativa, que afeta o consciente e o 

inconsciente dos leitores de maneira bastante complexa e dialética, como a própria 
vida, em oposição ao caráter pedagógico e doutrinador de outros textos; c) seu 

potencial de oferecer ao leitor um conhecimento profundo do mundo, tal como faz, 

por outro caminho, a ciência. (BRASIL, p. 22). 

 

                                                             
6
Pesquisa-ação “Concepções e práticas no ensino de literatura realizada pelo grupo Literatura e Educação de 

2007 a 2012 em uma escola pública de Ensino Fundamental e Médio do interior do estado do Paraná (Brasil)”. 
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Pensando nesses pressupostos da literatura e na significação deles para as crianças da 

educação básica, optamos pelo Colégio Pedro II (CPII), situado no Rio de Janeiro, como 

campo de pesquisa. Esta escolha justifica-se porque existe na escola a prática pedagógica da 

mediação de leitura literária, na aula de literatura. Trata-se de um local em que as crianças 

podem construir significados sobre “leitura literária” com base em práticas que vivenciam no 

contexto escolar. 

O CPII foi fundado em 1837, mas somente em 1984 foi criada a primeira unidade de 

Ensino Fundamental I, localizada no bairro de São Cristóvão. Vinco (2006), pesquisadora e 

coordenadora da equipe de professores de literatura no referido campus, realizou pesquisa 

nesse cotidiano escolar com o objetivo de ampliar a compreensão dos processos coletivos 

vividos aí e de sua implicação na constituição de uma experiência de formação para alunos e 

professores que foram entrevistados. Os resultados de sua pesquisa mostraram que a 

existência dessas aulas foi fruto de um processo coletivo de construção pelos professores que 

por ali passaram desde 1984. No contexto discente, ela apresentou elementos que podem 

auxiliar numa reflexão sobre essa prática docente. 

Nesta instituição existe um componente curricular denominado Literatura para alunos 

dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (EFAI), previsto em seu Projeto Político 

Pedagógico Institucional– PPPI
7
 que em linhas gerais, escreve: 

Cremos que o texto literário é aquele que permite mais do que uma representação de 

si; ele nos oferta múltiplas possibilidades de re-apresentação do real. Eis por que, 

para ser lido, ele implica uma re-escrita, solicita uma outra escritura. O modelo do 
texto literário é produtivo à medida que só se configura como literário através de 

leituras que o reescrevem e o compreendem como “coisa viva”, capaz de operar 

deslocamentos na linguagem e no sentido em geral. (PPPI do CPII, 2018, p. 167). 

 

Na fundamentação teórica e nas estratégias metodológicas para esse componente 

curricular, o presente documento pretende principalmente elucidar uma questão relevante para 

essa prática pedagógica: o porquê e como podemos realmente abordar a Literatura na escola: 

“A literatura é antes de tudo atenção à diferença, ao não hierarquizado, ao não 

compartimentado. Reconhece-se o texto literário num tecido que se constitui no vai e vém de 

um devenir palpitante, alimentado pela tensão entre o real e o imaginário.” (PPPI do CPII, 

2018, p. 166). 

                                                             
7
Este projeto, desde 2014, vem sendo articulado pela comunidade escolar por meio de audiências públicas. No 

período de construção foram realizadas mais de 30 reuniões e oito audiências públicas. Sua vigência foi prevista 

para 2017/2020. Disponível 

em:<http://www.cp2.g12.br/images/comunicacao/2018/JUL/PPPI%20NOVO.pdf> 

 

http://www.cp2.g12.br/images/comunicacao/2018/JUL/PPPI%20NOVO.pdf
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Na prática, o referido componente curricular é reconhecido em suas especificidades e 

traduzido em aulas semanais de 90 minutos para todos os anos dos EFAI. Nessa aula, a leitura 

de textos literários é mediada pela professora para o coletivo da turma. Sentados no chão, ora 

em roda, ora mais próximos da professora e do livro, as crianças ouvem histórias escolhidas 

pela equipe de professores. Esses sujeitos são ouvintes de histórias lidas em voz alta, histórias 

experimentadas na escuta do ‘outro’ e interpretadas em seguida pelas muitas‘vozes’, na roda 

de conversa. 

Essas aulas são planejadas coletivamente pelo grupo de professoras, que se reúnem 

semanalmente juntamente com a coordenação pedagógica, para pensar as histórias que serão 

compartilhadas com as crianças e realizar constantemente a avaliação das propostas que 

foram realizadas. 

Conforme dito anteriormente, trata-se de uma prática de leitura vivenciada por um 

grupo no contexto escolar, que pode facilitar a emergência do tema “leitura literária” em suas 

comunicações. É possível que esse tema provoque trocas comunicativas entre os alunos, 

oportunizando construção de significados, ou a elaboração de um conhecimento do senso 

comum sobre esse objeto. É um contexto propício para um estudo de representações sociais, 

devido à prática da leitura literária como experiência nesse grupo. 

Moscovici (1978), desde 1961, trouxe a fundamentação da Teoria das Representações 

Sociais (TRS) e mostrou como essa teoria pode ser útil para se apreender como um 

conhecimento comum circula no interior de certos grupos. E como o indivíduo é influenciado 

pelas opiniões do seu grupo, ao mesmo tempo em que ele também influencia o grupo de 

maneira constante. 

De acordo com Moscovici (2012), as representações sociais expressam a construção 

social de um saber ordinário - de senso comum -, elaborado por e dentro das interações 

sociais, por meio de valores, crenças, estereótipos. Elas são compartilhadas por um grupo 

social no que concerne a diferentes objetos - pessoas, acontecimentos, categorias, objetos do 

mundo etc.-, dando lugar a uma visão comum das coisas. Elas compreendem conceitos, 

afirmações e explicações sobre objetos e eventos que se originam no cotidiano e que, no 

decurso das comunicações, são compartilhados pelos membros de um grupo social, servindo 

para orientar comportamentos e práticas. 

Vigotski (2003) acreditou que para criança, no início do seu desenvolvimento, existe 

uma preponderância do biológico e a seguir o social torna-se imprescindível. A cultura e a 
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linguagem participam desse social infantil fornecendo ao pensamento elementos para que ela 

possa evoluir. Assim, o homem se diferencia dos outros animais pela capacidade da 

linguagem. É nesse processo de ouvir, ler e interpretar que o sujeito se estabelece e se 

constitui a partir da sociedade em que vive. Nesse sentido, a Teoria do Desenvolvimento 

Infantil elaborada por Vigotski pode contribuir para que possamos compreender como as 

crianças interagem com seus grupos sociais e têm um entendimento sobre a vida em 

sociedade. 

Os processos de criação manifestam-se fortemente na infância, sendo o significado 

desse trabalho de criação importante no desenvolvimento geral e no amadurecimento da 

criança. Por exemplo, as crianças brincantes que refletem o que viram e ouviram dos adultos, 

mas nunca reproduzem exatamente como ocorreu na realidade, elas fazem uma reelaboração 

criativa das impressões do que viveram. Nesta relação entre a imaginação e a realidade tem-se 

como premissa que toda obra imaginária é construída a partir de elementos capturados da 

realidade e componentes da experiência anterior do indivíduo. Assim, mesmo as criações 

mais fantásticas constituem-se de uma nova combinação de elementos da realidade, 

modificados segundo nossa imaginação. (VIGOTSKI, 2018). 

De acordo com Duveen (2013, p. 214): “A criança figura como objeto para 

representações e […] gradualmente ela começa a internalizar essas representações. Ao fazer 

isso, também chega a identificar sua posição própria dentro do mundo.” Concordamos com o 

autor, pois para ele a criança quando nasce já participa de um mundo estruturado pelas 

representações sociais de sua comunidade. Assim, estudar a relação dessas crianças com a 

leitura literária mediada pela professora na aula de literatura pode identificar como se 

constroem representações sociais para esses alunos. As potencialidades dessa leitura 

específica constituíram-se objeto de estudo na perspectiva psicossocial da Teoria das 

Representações Sociais. Entendemos que, com isso, formulamos um estudo sobre leitura 

literária nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (EFAI). 

Diante do contexto descrito, esta pesquisa apresentou como objetivo geral investigar 

as representações sociais de leitura literária por alunos do 5º ano do Ensino Fundamental que 

frequentam aulas de literatura no CPII. Como objetivos específicos, propõe contrastar 

representações sociais de leitura literária entre três grupos de alunos de uma turma; verificar, 

junto aos alunos, o papel da professora mediadora na construção de significados sobre a 

leitura literária; e finalmente investigar, junto aos alunos, como se dá a formação literária nos 

EFAI oferecida pelo colégio. 
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No intuito de alcançar tais objetivos supomos que essas crianças, em suas trocas 

comunicativas, elaboram significações sobre a leitura literária praticada no decorrer dos cinco 

anos em que vivenciaram essa experiência. Então, o livro, as histórias, as imagens e os textos 

compartilhados nessas aulas fazem parte do discurso da professora que media essa leitura para 

o grupo de alunos, seu auditório. Sendo assim, todos os alunos do 1º ao 5º ano experimentam 

as histórias mediadas nos campi desse colégio. Eles podem construir um conhecimento do 

senso comum acerca da leitura literária que circula nesse grupo influenciando-os, 

mutuamente, e orientando seus comportamentos e práticas. Nesse sentido, o referencial da 

Teoria das Representações Sociais, pode contribuir para maior compreensão deste campo de 

estudo. 

Este trabalho também se justifica pelo fato que, na construção da revisão de literatura
8
, 

não foram encontradas muitas pesquisas que traziam como objeto de análise as representações 

sociais de leitura literária por alunos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Vale ressaltar 

que encontramos vários estudos que se referiram à leitura literária na escola, mas apenas dois 

referentes a representações sociais de leitura literária, a tese de Siqueira (2013) e a dissertação 

de Brito (2012). 

Em sua pesquisa de doutorado, Siqueira (2013) teve como sujeitos os professores 

atuantes no Ciclo Básico de Alfabetização e Letramentos (1º ao 5º ano) do Ensino 

Fundamental, investigando as representações sociais da literatura e a confluência de ideias 

entre Moscovici e Bakhtin, no Distrito Federal. Esse estudo buscou compreender o 

pensamento, as ideias daqueles que são os formadores das primeiras impressões da criança 

sobre a leitura, a escola e sua relação com a arte literária, sua importância, sua abrangência e 

sua função social. Siqueira (2013, p. 193) “busca compreender a literatura como uma das 

linguagens utilizadas nesse processo de letramento e de construção do pensamento do homem 

comum, ou seja, a literatura como uma linguagem e instrumento de manifestação e de 

aquisição cultural”. Após a análise de seus dados, ela concluiu que os professores declararam 

pouco conhecimento sobre o objeto da Literatura, pois verificou que o texto literário não 

assume um lugar de destaque ou de importância real, assim são apenas utilizados para ensinar 

outros conteúdos. Tal utilização esvazia o sentido da Literatura, constitui-se um ato mecânico 

de leitura que pouco contribui para o crescimento intelectual e emocional do aluno, e 

tampouco para a formação do sujeito leitor. Finalmente, ela concluiu que “a representação da 

                                                             
8
Pesquisa feita no catálogo de teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES) e na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) do Instituto Brasileiro de 

Informação e Tecnologia (IBICT). 
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literatura se confunde com a de leitura e com a de métodos e processos de ensino”. 

(SIQUEIRA, 2013, p. 197). 

Brito (2012), em sua pesquisa com alunos do ensino Médio, verificou a representação 

e a função que a Literatura assume no Colégio de Aplicação CAP/Coluni, na Universidade 

Federal de Viçosa – MG. Ela pretendeu conhecer, discutir e buscar a definição de Literatura 

para além das teorias científicas forjadas na academia. Assim, ouviu alunos que estavam 

inseridos numa cultura de massa e viviam os atrativos da tecnologia. Contudo, a autora 

concluiu que “os alunos expressam suas opiniões sobre a representação de Literatura de 

diversas formas, baseadas em suas vivências, confirmando ser a escola o principal espaço 

social de contato com a Literatura”. (BRITO, 2012, p.110). Apesar de constatar que não 

houve um consenso sobre o gosto e a função da Literatura, a autora evidenciou que para esses 

alunos a representação estudada está relacionada à prática de leitura de textos literários. 

Como dito anteriormente, não encontramos estudo de representações sociais de leitura 

literária por alunos dos EFAI, sendo assim, com esta pesquisa podemos contribuir para pensar 

o lugar desse aluno do 5º ano no contexto literário e o modo como ele significa eventos que 

afetam seu cotidiano. As representações sociais, que refletem processos simbólicos, são 

fenômenos complexos e socialmente elaborados, dos quais fazem parte elementos como as 

crenças, os valores, as atitudes, as opiniões, sempre organizados na forma de um saber 

compartilhado por um grupo. Estes fenômenos são resultantes da apropriação de uma 

realidade que se apresenta, mobilizando o interesse do grupo por um dado objeto, fazendo 

com que este grupo o retenha e o acomode dentro de uma rede própria de significados, 

reconstruindo-o para dar conta da sua complexidade, com a finalidade de facilitar a 

comunicação e orientar as condutas em relação a ele. 

O conteúdo desta pesquisa foi dividido em quatro capítulos. No primeiro são expostas 

informações acerca dos pressupostos da literatura na formação do leitor infantil por meio da 

mediação das histórias no ambiente escolar. O segundo capítulo apresenta a Teoria das 

Representações Sociais como embasamento teórico-metodológico, a abordagem dimensional 

proposta por Moscovici, uma breve apresentação de autores que aproximaram a TRS de 

alguns aspectos da Retórica e por fim, as contribuições das RS para a formação do leitor 

infantil. No terceiro capítulo, é apresentada a metodologia do estudo, composta de um 

panorama detalhado sobre a opção adotada e os aspectos que envolveram as etapas de 

produção e análise dos dados. No quarto capítulo expomos os resultados do estudo, buscando-

se relações com os objetivos iniciais propostos, e em seguida finaliza-se com as conclusões. 
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Ao investigar as informações que os sujeitos mantêm sobre a leitura literária e sua 

importância para o grupo, pode-se compreender melhor o universo simbólico construído nessa 

comunidade e as contribuições de suas representações para a formação do leitor. Essas 

representações sociais tornam-se relevantes porque podem contribuir para discussões sobre as 

imagens construídas por esses alunos sobre a leitura literária. Tal reflexão pode ampliar as 

possibilidades de inserção dessa prática social de leitura em outros contextos escolares 

colaborando com a formação leitora dos indivíduos, destacando a capacidade que a literatura 

tem de despertar nossa necessidade de imaginação, valorizando a natureza formativa dos 

textos literários que mobilizam o consciente e o inconsciente dos indivíduos leitores de forma 

dialética como na vida real, oferecendo ao leitor um conhecimento profundo do mundo sem o 

caráter mais diretivo de outros textos não literários. 
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1. OS PRESSUPOSTOS DA LITERATURA E A LEITURA DA CRIANÇA 

 

A leitura num sentido amplo deve ser entendida como a instância de recepção de 

diversos tipos de texto, como um texto escrito, um texto visual, o teatro, a leitura das pessoas 

a nossa volta e a leitura do mundo. Portanto, o ato de ler não é passivo, no momento desse 

exercício de entender e interpretar os diversos tipos textuais o leitor ativa sua memória, 

relaciona fatos e experiências, entra em contato com valores e coloca vários textos para 

dialogar. (GREGORIN FILHO, 2009). 

Nos diálogos promovidos pelas diferentes leituras inclui-se a possibilidade da 

mediação da professora na aula de literatura. No campo de estudo desta pesquisa existe o 

oferecimento de diversas possibilidades de ler o mundo por meio da leitura literária, o que 

pode facilitar a formação desses leitores, processo complexo que concorre com os outros 

estímulos ofertados às crianças na era tecnológica em que vivem em detrimento do despertar 

do prazer com a leitura. 

De acordo com Gregorin Filho (2009, p. 44), ao primeiro contato com qualquer obra 

chamada de Literatura Infantil deve-se cuidar com atenção, pois ela trata de “um texto 

portador de uma linguagem específica e cujo objetivo é expressar experiências humanas”. Em 

razão disso não se pode precisamente defini-la. Para analisar essa obra de arte, o pesquisador 

ou professor consciente precisa saber tratar-se de um processo de comunicação historicamente 

construído em que um destinador, um adulto tentando expressar a leitura que faz do mundo, 

se dirige a um destinatário, uma criança. Por isso, quando se fala de literatura, os termos leitor 

e leitura aparecem intimamente relacionados. Entendemos com isso que perceber a leitura 

como forma de acesso ao conhecimento e melhoria social ou como atividade prazerosa é 

fundamental para ampliar o interesse pelos livros, pela população leitora e também para 

despertar o interesse daqueles que não descobriram sua relevância. 

A literatura infantil conceitualmente carece de alguma reflexão devido a sua 

característica etimológica polissêmica. Os textos literários têm características particulares, o 

que os diferencia dos outros textos não literários. Eles são produzidos com uma linguagem 

elaborada de modo artístico e com recursos especiais que despertam o universo imaginário 

infantil sem desconsiderar a interação com o mundo. (VERGOPOLAN e AZEVEDO, 2015). 
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Em Vigotski (2018), no processo de criação estão envolvidos os elementos externos, 

assim como também os internos que compõem a base da experiência humana. O que a criança 

vê e ouve são os primeiros pontos de apoio para sua futura criação. A fantasia da criança 

surge da dissociação e a dissociação das impressões percebidas por ela. Existe na criança uma 

paixão pelo exagero observada principalmente nas imagens dos contos, permitindo nessa 

exacerbação um exercício de operação com os valores que nem sempre acontecem em sua 

experiência de vida. 

Essa capacidade de imaginar depende de fatores internos, mas também dos modelos de 

criação que possam influenciar a pessoa. Ela pode parecer orientada somente por sentimentos 

e pelas necessidades da própria pessoa, mas a imaginação também pode ser condicionada pela 

natureza do ambiente em que o indivíduo vive. Assim, a criação mesmo individual tem 

sempre um coeficiente social, pois envolve algo de colaboração externa. (VIGOTSKI, 2018). 

A literatura pode ser traduzida como sendo a arte da palavra que traz consigo sentidos 

múltiplos produzidos pelos seus leitores na interlocução, mas “eles também podem se ampliar 

no diálogo que os leitores estabelecem com outros leitores”. (VINCO, 2006, p. 18). 

Concordamos que a linguagem é polissêmica e esse valor pode ser ainda mais ampliado na 

leitura de textos literários. Essa compreensão direciona-se para a defesa do ensino da 

literatura infantil porque ela pode despertar a imaginação, a criatividade e a aprendizagem de 

forma significativa e lúdica na educação da infância. (VERGOPOLAN e AZEVEDO, 2015). 

Em Amarilha (2010) reafirmou-se a literatura como participante da comunicação na 

forma de arte da palavra, seguindo a colaboração da oralidade textual na mediação de leituras 

para a formação do leitor. De acordo com a autora, a definição dessa arte depende da 

inventividade humana e consiste na promoção do diálogo, “a experiência da interlocução na 

busca pelo outro para se fazer entender e se completar”. (p. 90). 

Para Corsino (2010), o texto literário tem uma função transformadora que possibilita a 

criança experimentar sentimentos, conhecer outros mundos diferentes no tempo e no espaço, 

imaginar, interagir com uma linguagem artística, diferenciada de textos meramente 

informativos, permitindo conhecer novas formas de organização. Esse texto deixa lacunas 

para serem preenchidas pelo leitor, para despertar o imaginário da criança que penetra no 

espaço lúdico e se encanta. A criança que convive com essa leitura pode ampliar seus 

horizontes, pois a literatura pode ser para ela um caminho para o mundo letrado. 
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Entendemos com Lajolo (2012) que no contato com a literatura ficamos imersos na 

linguagem que nos constitui e confirma nossa humanidade: “nascemos para falar e para, 

falando, atribuirmos sentido ao mundo em que vivemos”. (LAJOLO, 2012, p. 12). Segundo 

Vigotski (2003), por meio da linguagem, a criança interage com outros sujeitos e pode 

construir formas de pensar, a partir da comunidade em que está inserida. 

Ao abrir-se para a imaginação, a criança tem no uso da linguagem literária um lugar de 

criação, da participação de suas experiências, do brincar, de se encantar e também de viver as 

contradições. (CORSINO, 2010). Assim, observamos que os leitores crianças, muitas vezes, 

entram de corpo inteiro no universo criado por essa linguagem literária. Nesse mergulho, 

exploram os sentidos do texto, experimentam outros lugares, dialogam com o mundo, 

construindo significados próprios. Nesse movimento imaginário, a criança parece falar sem 

dizer nada, ela mistura-se com os elementos da história, entra na “atmosfera dos 

acontecimentos”. (BENJAMIN, 2017, p. 69). 

Segundo Queirós (2008), desde o nascimento os indivíduos têm a necessidade de 

fantasiar, pois esse comportamento colabora com a difícil tarefa de viver. Esta fantasia como 

um elemento da leitura literária participa do diálogo com a subjetividade infantil. 

Concordamos que essa leitura pode oferecer a arte da palavra no espaço escolar, não apenas 

com o objetivo de que “a criança leia para saber”, mas permitindo que “a sensibilidade seja 

também um objeto de aprendizagem”, onde a imaginação da criança não seja cerceada pelo 

uso da literatura como um instrumento pedagógico. Acreditamos com o autor, na força da 

literatura em nutrir a fantasia de cada um. (p. 163). 

Para Cosson (2016), a literatura oferece ao leitor diversas possibilidades de existir no 

mundo, o que se aprende com ela transpassa conteúdos específicos e explícitos. Por isso, o 

acesso das crianças brasileiras ao letramento literário, na escola, pode contribuir para ampliar 

suas experiências éticas e estéticas. E contribuindo para conceituar a literatura, Barthes (2002) 

anunciou o que devemos fazer para ensiná-la: 

Mas a nós, que não somos nem cavaleiros da fé nem super-homens, só resta, por 

assim dizer, trapacear com a língua, trapacear a língua. Essa trapaça salutar, essa 

esquiva, esse logro magnífico que permite ouvir a língua fora do poder, no esplendor 
de uma revolução permanente da linguagem, eu a chamo, quanto a mim; literatura. 

(BARTHES, 2002, p. 16) 

 

Para o autor, por literatura não se entende apenas as obras comercializadas, ela se 

constitui uma prática de leitura, onde o texto literário pode ser um tecido de significantes que 

fazem parte da obra. Concordando com essa proposição, entendendo que no trabalho com a 
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literatura nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, ao respeitar a criança como produtora de 

cultura, participante do mundo como um ator social, a literatura assume um papel importante 

não apenas na formação dos leitores, mas também na própria constituição do sujeito. 

Ao ouvir, ler e contar histórias, a criança vivencia a oportunidade de descobrir outros 

significados. Acreditamos que os textos literários na aula de literatura, sem a preocupação de 

entender a moral da história, podem conduzi-la ao exercício da crítica acerca das coisas que 

ela já presenciou. Sobretudo, essas histórias mediadas podem ser componentes para formar o 

sentido de sua responsabilidade social, permitindo-lhe apurar sua cidadania. 

 

1.1 A FORMAÇÃO DO LEITOR NA MEDIAÇÃO DE LEITURA LITERÁRIA 

 

Há muito tempo a autora Ana Maria Machado participa do universo infantil, já 

escreveu inúmeros livros para crianças e foi premiada no Brasil e no exterior. A respeito da 

educação e da leitura, ela defendeu que por meio da convivência com os outros no exercício 

das leituras, aprofunda-se as interações verbais e percebe-se que: “Educar-se é poder conviver 

com nossos semelhantes e com nossos diferentes, é convencer os outros e ser convencido 

pelas ideias alheias.” (MACHADO, 2008, p. 51). Dito isto, validamos o instrumento da 

argumentação como possibilidade de enxergar outras faces de uma questão e concordamos 

com o entendimento sobre o caráter humanizador da literatura, resgatando a experiência 

humana e participando do processo de formação da criança na interação com os outros. 

Segundo Britto (2008), nos discursos frequentes sobre a formação do leitor existe uma 

forte relação entre a promoção da leitura, especialmente a literária, e o entretenimento. 

Concordamos que pelo menos na história ocidental, deleitar e instruir são funções percebidas 

na utilização da literatura. Para ele, o entretenimento é o que a literatura tem de mais 

significativo, fato que não exclui a função do conhecimento por meio dos textos literários. O 

autor reconheceu que a literatura pode se prestar a muitas coisas: 

A literatura constitui a possibilidade, pela convivência com a contínua produção e 

com a circulação de percepções e indagações inusitadas, de uma pessoa ou de um 

coletivo de pessoas de pensar a vida delas, os modos de ser e estar no mundo; enfim, 

de viver e fazer a condição humana. (BRITTO, 2008, p. 100). 

 

A última pesquisa Retratos da Leitura foi realizada em 2015 em todo território 

nacional e objetivou conhecer diversos aspectos: as leituras preferidas, o que o brasileiro faz 

no tempo livre, a quantidade de livros lidos, os indivíduos que gostam e os que não gostam de 
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ler, os influenciadores de leitura na infância e muitos outros atributos relacionados à leitura. 

Destacamos dos resultados alguns indicadores como: a situação da leitura que apareceu em 

décimo lugar quando o assunto foi o entretenimento; constatou-se a baixa procura por livros 

de literatura e revelou-se a potência motivacional dos mediadores de leitura para despertar o 

gosto dos indivíduos que declararam não gostar de ler. No indicador da mediação, os relatos 

referiram ao reconhecimento do texto que ficou na memória do leitor quando foi mediado 

para ele na infância. Os que disseram gostar de ler tiveram maior chance de leitura 

manifestada na lembrança das oportunidades de mediação que haviam recebido, por parte da 

mãe ou de um professor. Isso indicou o despertar do gosto pela leitura, por meio do prazer, da 

emoção, da afetividade, da troca proporcionada por essas mediações. (FAILLA, 2016). 

O reconhecimento do afeto mobilizado pela leitura literária pode ser relevante no 

sentido de enxergar a criança como um ator social, capaz de se expressar e de resolver 

problemas. Essas são oportunidades que, talvez, a criança não encontre em outras atividades 

escolares. A emoção é um processo envolvido na atividade de leitura, uma vez que suscita a 

capacidade de reflexão do leitor a partir do texto. Essa reflexão está na base do princípio de 

identificação da obra de ficção, da literatura, assim a atividade dessa leitura constitui-se um 

processo afetivo. (GREGORIN FILHO, 2009). Esse processo pode compreender os relatos de 

vida proferidos pelas crianças durante a mediação das histórias. Os lamentos e/ou alegrias 

perpassam lembranças de fatos ocorridos em sua pequena vida, corroborando com a premissa 

de que para nós, humanos, a arte imita a vida. 

Todo tipo de leitura se faz necessária, mas na experiência com a leitura literária o 

leitor pode desenvolver a capacidade de criar e refletir sobre sua criação. Por isso, como dito 

anteriormente, os professores como mediadores de leitura podem desempenhar importante 

papel na formação desse leitor. O ato de ouvir histórias pode aquietar o ouvinte, pois 

acompanhando o pensamento do contador, ele pode formular as imagens relacionadas ao texto 

narrado, de acordo com as elocuções de quem está narrando. A partir dessa experiência, o 

ouvinte começa a se educar para a leitura, criando em si o comportamento leitor. (SIQUEIRA, 

2013). 

Em Corsino (2014), a mediação da leitura literária coletivamente provoca a afetação 

mútua, a coesão desse coletivo e a produção de sentido. Ela denominou essa mediação 

dialógica considerando como acontece com a natureza da linguagem, seguindo os preceitos do 

dialogismo de Bakhtin (2003), onde nas interações sociais o homem criado na e pela 
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linguagem, organiza sua atividade mental, sua consciência, constrói o mundo dentro de si 

mesmo. 

Para a autora, a mediação dialógica da leitura pela professora pode se constituir como 

unidade de sentido para o ouvinte, à medida que pode ampliar o contexto dialógico do próprio 

texto. Assim, a linguagem apresenta-se como o próprio princípio de constituição do sujeito, 

revelando-se como um fenômeno social. Nessa perspectiva, a professora-leitora utilizou o 

texto literário para além de um passatempo e apostou na unidade entre ciência, arte e vida 

anunciada por Bakhtin (2003). 

Na concepção discursiva da linguagem formulada por Bakhtin (2004), o enunciado é a 

unidade real da comunicação discursiva. Para tanto, essa comunicação acontece por meio dos 

enunciados em um processo complexo, no qual o significado não é produzido somente por um 

dos membros da interação verbal. A dimensão formativa da leitura está implicada nesses 

conceitos. Bakhtin considerou que a compreensão de uma enunciação (formulada pelo texto 

ou por alguém) nos leva a fazer uma réplica. Portanto, à palavra do outro, opomos uma 

contrapalavra. De réplica em réplica, no diálogo com o mundo, é que tecemos sentidos para 

este e para nós mesmos, o que corrobora com a leitura da professora mediadora para o seu 

auditório, as crianças. 

Em Amarilha (2010), constatamos o potencial de enraizamento coletivo proporcionado 

com a utilização da oralidade da voz da professora mediando leituras. Essa leitura mobiliza e 

organiza, originando sociabilidade, saberes e emoções para o auditório. Em sua pesquisa, a 

autora verificou que na mediação da professora-leitora, sujeito da leitura oral que o faz em 

voz alta e, assim, empresta sua voz ao texto lido, observa-se um processo muito diferente da 

leitura individual silenciosa, pois no esforço da leitura oral esse sujeito deixa transparecer 

para seus ouvintes sua experiência leitora. Assim, acreditamos que a professora-leitora é 

capaz de proporcionar ao seu aluno uma experiência de leitura. 

E o que se entende por experiência de leitura, é apenas informação? Essa mediação do 

professor para a promoção da leitura pode acontecer como uma experiência significativa de 

leitura? Essa leitura precisa se manifestar para além da informação, ela poderia acontecer de 

forma prazerosa, despertando a emoção e se traduzindo em uma experiência formadora para o 

sujeito. Como afirma Larrosa (2004, p. 154), “a experiência é o que nos passa, nos acontece, 

ou que nos toca”, o que é muito diferente daquilo que simplesmente se passa ou que acontece. 

Com essa mediação, esse aluno vive uma experiência de leitura? No mundo contemporâneo 

de excessos, a experiência de que nos fala o autor está cada vez mais distante do sujeito 



36 
 

 

moderno, que tende à superficialidade. Assim, o sujeito da informação não é o sujeito da 

experiência. 

Afetivamente, quando as crianças narram fatos que aconteceram na realidade, elas se 

emocionam, guardam lembranças e seguem na interação com os outros dialogando sobre a 

vida. Em Kramer (2001), a atividade de leitura se constitui em uma experiência de leitura 

quando nos deixa marcas, o leitor leva-a para além do imediato, carregando rastros do vivido 

no momento dessa leitura. Para Siqueira (2013), a obra literária e o leitor se confundem num 

emaranhado de ideias, entretanto, nessa relação o leitor torna-se preponderante, uma vez que 

o texto só será realmente percebido se ocorrer o encontro desse com o leitor. Nesse sentido, 

entendemos com a autora a teoria denominada Estética da Recepção, formulada por Jauss 

(1994). Concluímos assim que o leitor participa como um co-autor, preenchendo os espaços 

vazios deixados pela obra literária. Nesta relação entre leitor e texto, a comunicação 

possibilita a produção de sentidos, considerando o leitor um indivíduo autônomo e capaz de 

mobilizar informações e conhecimentos para a construção desses sentidos. 

Nessa perspectiva sociodiscursiva da linguagem, Hidalgo e Mello (2014) apontaram 

para um comportamento que valoriza a prática social nos processos de ensino e 

aprendizagem. Conforme Vigotski (2003), no processo de ouvir, ler e interpretar é que o 

sujeito se estabelece e se constitui a partir de redes sociais. O autor apoia-se na concepção de 

um sujeito interativo que elabora seus conhecimentos sobre os objetos, em um processo 

mediado pelo outro. São conhecimentos originados nas relações sociais e produzidos na 

subjetividade marcada por condições culturais, sociais e históricas. Hidalgo e Mello (2014) 

ainda completaram que especificamente na literatura, a leitura efetiva é aquela em que o 

sujeito leitor se identifica com a leitura. Reafirmaram a importância do trabalho com os textos 

literários em que a arte se aproxima da vida, construindo uma leitura significativa para os 

sujeitos leitores. 

A formação do leitor deve ser um trabalho para todos os anos de escolaridade e cabe a 

todas as áreas do conhecimento. A prática da leitura é lugar de uso da linguagem. 

Reafirmamos que, na perspectiva sociodiscursiva, o uso da linguagem constitui o sujeito 

participante. Especialmente, tratando-se de leitura literária, devemos assumir a formação de 

leitores não apenas como desenvolvimento de habilidades leitoras e de atitudes positivas em 

relação à leitura, mas, sobretudo, como ampliação do universo do leitor explorando as 

múltiplas possibilidades a partir do texto literário para formar cidadãos leitores, críticos e 

criativos. 
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1.2 A LEITURA LITERÁRIA NA AULA DE LITERATURA 

 

A literatura proporciona o conhecimento da vida por meio da experiência do outro, o 

que possibilita outras vivências. Apesar dessa relevância, a história da literatura na educação é 

conturbada. Essa disciplina só continua na escola porque existe uma inércia curricular, cujos 

pressupostos usados para o ensino da literatura já estão ultrapassados, pois são 

compartilhados conhecimentos sobre as teorias literárias, também servindo para ensinar a ler e 

a escrever e para formar culturalmente um indivíduo. (COSSON, 2016). 

Cosson (2016) acredita que, erroneamente, as práticas de leitura literária no Ensino 

Fundamental acabam por cercear a criatividade dos leitores, trabalhando apenas com a 

identificação de fatos e apenas confirmando a leitura realizada. Ainda de acordo com esse 

fato, Yunes (2018) considerou que efetivamente a experiência da leitura literária depende 

muito dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental porque, atualmente, adultos e crianças andam 

muito solitários, e a vida está na convivência, onde cada um pode trazer a potência do que é 

para uma ação. Para a autora, é preciso que haja um espaço onde essas experiências para 

entender o mundo se realizem, um espaço que acolha nossas dúvidas, nossas angústias e as 

necessárias construções e respostas. (informação verbal)
9
 

No ambiente escolar, a literatura deve ser ensinada para garantir a sua função 

primordial, de colaborar com a nossa humanização por meio da construção e reconstrução das 

palavras. (COSSON, 2016). Concordando com essa premissa, Vinco (2006, p. 25) afirmou 

que “a linguagem não é, absolutamente, um já-dado”, pelo contrário, ela é construída sempre 

a partir da cultura, por atores sociais. O que corrobora com a teoria de Bakhtin (2004) que 

afirmou a natureza dialógica da linguagem, ampliando sua dimensão para além de simples 

comunicação, pois por meio da interação verbal, ocorre o movimento dialógico entre 

interlocutores, acontece a enunciação ou as enunciações. 

Segundo Vigotski (2018), observando-se o comportamento humano na realização de 

atividades existem dois tipos de atividade criadora. Pode ser uma atividade reconstituidora ou 

reprodutiva, diretamente relacionada à memória, repetindo uma conduta anteriormente criada. 

Ou pode ser outro gênero de atividade como a do tipo combinatória ou criadora que usa a 
                                                             
9
Informações fornecidas por Eliana Yunes, pós-doutorada em Leitura pela Universidade de Colônia (1991) e 

professora associada da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC-RJ, palestrante no Seminário 

"Leitura e literatura nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental: a linguagem em questão", no Rio de Janeiro, em 

06/10/2018. 
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imaginação. Assim não se restaura apenas de estímulos anteriores que chegam ao cérebro, 

mas pode aparecer de uma ideia que nunca se viu nem no passado e nem no futuro. Dessa 

forma, a imaginação constitui-se a base de toda atividade criadora e manifesta-se em todos os 

campos da vida cultural. 

Acreditamos como Cosson (2016) que a literatura necessita definir um objeto de 

estudo. Mais do que adquirir conhecimento literário, o aluno pode ter uma experiência 

compartilhada de leitura. O autor propôs como princípio que a literatura seja ensinada nas 

escolas com o compromisso de conhecimento que todo saber exige, e para isso, a leitura 

efetiva dos textos precisa ser o objetivo principal das práticas de leitura literária. Não se trata 

aqui de uma simples atividade de leitura ou de quantidade de leituras. A proposta dele baseia-

se nos mecanismos de interpretação que usamos para ler um texto. Para Cosson (2016, p. 26): 

“os livros, como os fatos, jamais falam por si mesmos”. O ato de ler pressupõe troca de 

sentidos entre o escritor e o leitor, mas também com a sociedade em que o indivíduo está 

inserido. Atribuímos ao discurso literário um caráter polissêmico, onde muitas vozes se 

encontram. Entretanto, se esse aspecto não for considerado, concordamos com a autora: 

As muitas possibilidades significativas da palavra literária podem também ser 

esmagadas quando as opções metodológicas que fazemos não atentam para o valor 

polissêmico e a plurivocidade de sentidos que a literatura evoca. (VINCO, 2006, 

p.18). 

 

No Campus de São Cristóvão I (CSCI) do CPII, onde esta pesquisa foi realizada, a 

leitura literária tenta ampliar os horizontes da criança, mediada semanalmente na aula, torna-

se um espaço de criação com a Literatura. A partir da palavra literária propõem-se criações 

individuais ou coletivas, solicitando das crianças produções verbais ou não verbais. Em vez de 

afastar a imaginação para o âmbito informe da “fantasia”, considera-se essa faculdade humana 

como produtora de conhecimento. Muito além de constituir simples “distração”, mera 

“informação”, ou mesmo momentos de produção de conhecimentos acerca da língua escrita 

apartados da vida, as experiências propostas em Literatura são possibilidades de reinvenção, 

de pensar em outras possibilidades de estar no mundo. Essa entrada da criança no texto, no 

encontro do leitor com as histórias, pressupõe também um espaço e tempo preparados e 

capazes de despertar o seu interesse. 

Nesse campus do CPII pesquisamos a relação desses sujeitos com a leitura literária 

mediada pela professora na aula de literatura para verificar como essas crianças constroem as 

representações sociais acerca dessa leitura. Por isso consideramos necessário posicionar nosso 
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olhar para o Projeto Político Pedagógico Institucional (PPPI) de Literatura que direciona o 

trabalho construído para a aula referida. 

A prática social da leitura literária nesse contexto escolar baseia-se na abordagem 

sociodiscursiva da linguagem para a promoção da leitura nos EFAI, pretendendo no objetivo 

geral a formação de leitores capazes de reconhecer as sutilezas, as particularidades, os 

sentidos, a extensão e a profundidade das construções literárias. Especialmente objetivando 

que as crianças possam: reconhecer a especificidade do texto literário e as inúmeras 

possibilidades de apropriação de seus elementos; ter o contato com diferentes linguagens e 

não apenas com a linguagem-padrão, de uso social; ser estimuladas a gostar da leitura 

podendo acelerar o seu processo de maturação, através da relação real / imaginário; 

desenvolver suas estruturas mentais, através do estabelecimento de relações, tais como: eu / 

outro, eu / as coisas verdadeiras / as coisas inventadas, e do contato com diferentes tipos de 

tempo e espaço, refletir sobre os problemas de seu tempo, desenvolvendo o espírito crítico; e 

finalmente, partilhar o texto literário em suas práticas cotidianas na sala de aula. (PPPI do 

CPII, 2018). 

Essa proposta de trabalho reflete sobre o papel da professora capaz de incentivar, no 

ato de leitura, a paixão, a fantasia e o prazer do aluno pelo texto literário. Mas isso, não é 

tudo, é preciso nas práticas de leitura estimular a “fruição”, fazendo vacilar as certezas 

absolutas, para que na aula de Literatura possamos abrir espaço para a construção de 

processos criativos de leitura. Assim, supõe-se, como o escritor-crítico literário Roland 

Barthes, que é preciso pensar o texto num jogo entre duas margens: a do prazer e a da fruição: 

Texto de prazer; aquele que contenta, enche, dá euforia; aquele que vem da cultura, 

não rompe com ela, está ligado a uma prática confortável da leitura. Texto de 

fruição; aquele que desconforta (talvez até chegar a um certo aborrecimento), faz 

vacilar as bases históricas, dos seus valores e das recordações, faz entrar em crise e 

sua relação com a linguagem. (BARTHES, 1977, p. 49). 

 

Nesse sentido, acredita-se na prática de leitura do texto literário como uma experiência 

lúdica de criação. Para o compartilhamento da leitura literária nessa aula são destinados dois 

tempos semanais, com noventa minutos de atividades mediadas com essa leitura, para todos 

os anos seriados dos EFAI. Neste segmento escolar, as crianças têm contato com textos 

literários narrativos, poéticos e dramáticos. Trabalha-se com textos clássicos ou 

contemporâneos, autorais ou oriundos da tradição oral, brasileiros ou estrangeiros, 

considerando uma diversidade de tipos textuais utilizados nessa mediação (ver Anexo A). 

Complementando essa tipologia textual verifica-se uma seleção de conteúdos programáticos 
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organizados no quadro do programa, de acordo com os eixos do trabalho e seus respectivos 

objetivos (ver Anexo B). 

As crianças ouvem as histórias sentadas em círculo formando uma roda de conversa 

no chão da sala. Para exemplificar um dos momentos de história mediada apresenta-se aqui o 

livro Os Sete Novelos de Angela Shelf cuja mediação acontece, geralmente, para o 2º ano. Os 

protagonistas dessa história são afrodescendentes. 

Antes de contar a história conversa-se na rodinha sobre o contexto da escrita desse 

livro informando dados sobre sua autoria. Compartilha-se com eles o sentimento motivacional 

para a escrita da obra, homenageando um feriado que acontece nos Estados Unidos onde, 

principalmente, o costume da colheita em família e os princípios regentes dessa comunidade 

são lembrados como conta sua ancestralidade. Também, informa-se por meio de slides de 

onde vem a história – país de Gana, e como convivem essas personagens – o povo Axânti. 

São fotos que informam a localização de Gana no mapa mundi, sua bandeira, muitas imagens 

do lugar, seus habitantes, alguns costumes, oferecendo uma viagem sem sair da sala de aula. 

Só então, depois da exploração do contexto do texto, conta-se a primeira parte da 

história. O livro tem várias páginas com uma riqueza de diálogos entre os irmãos e suas 

ilustrações merecem um olhar especial, por isso, faz-se necessária a divisão da história 

mediada em duas aulas para explorar todos os recursos da obra e guardar uma expectativa de 

surpresa para a aula seguinte. 

A primeira parte da história mediada acaba quando os irmãos recebem o desafio após a 

morte do pai, de transformar novelos de lã de variadas cores, em ouro, fazendo por merecer 

sua herança. Nesse momento, sem saber o final, estabelece-se outro diálogo com as crianças 

na tentativa de antecipar finais imaginários. Será que eles vão conseguir? Quais as condições 

para a obtenção do sucesso? Como vocês acham que eles resolveram essa tarefa?As 

antecipações construídas por elas são levadas para outros instantes fora do enredo da história, 

pois as respostas não são narradas nesse dia. 

Na semana seguinte, resgata-se a primeira parte da história mediada com auxílio dos 

slides compostos com as ilustrações do livro e compartilha-se a segunda parte da história 

mediada. Ainda na rodinha de conversa, novas opiniões e relações com o texto são 

estabelecidas. Segue-se para a atividade de grupo, realizada nas mesas em outro espaço da 

sala, onde cada grupo representa uma família de irmãos Axânti. Assim como na história, as 

crianças não podem brigar como era desejo do “pai” e precisam em grupo realizar um desafio. 
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Cada novelo da história será representado por uma folha de papel de cor diferente. Cada 

grupo precisa recortá-las para produzir uma imagem utilizando todas as sete cores, mas que 

seja decidida por todos os participantes do grupo. Finalmente, com o produto final da imagem 

criada e colada em uma cartolina, os grupos apresentam para turma suas criações, reportando-

se a história mediada. 

Com esse exemplo, reafirma-se no campo desta pesquisa o potencial da literatura 

infantil para aguçar a capacidade de reinvenção, de enxergar, subjetivamente, outras 

possibilidades de ser e de estar no mundo. Preocupa-se em propiciar abordagens dialógicas 

aos estudantes, em que seja possível enxergar-se como sujeito, considerando também o outro 

e respeitando as diversas culturas. 

Retornando aos pressupostos da literatura, de acordo com Cosson (2016), para se 

ensinar literatura na escola precisamos considerar três etapas fundamentais na constituição do 

letramento literário: a antecipação, onde o leitor antecipadamente julga o objeto livro que vai 

ser lido; a decifração, onde o agente faz a leitura propriamente dita; por fim, a interpretação, 

onde o leitor faz inferências no texto lido por meio do conhecimento que ele tem do mundo. 

Desse modo, o letramento literário não corresponde apenas aquilo que está no livro, ele está 

relacionado às habilidades da linguagem, pois a literatura permeia as pessoas e para o 

fechamento completo da leitura necessita acontecer à interpretação do leitor a partir da obra. 

Segundo o autor, o mundo se constitui de palavras e as exercitamos por meio da 

linguagem. A prática da literatura consiste em explorar as potencialidades da linguagem onde 

a palavra é constituinte. Entendemos por essa exploração que a literatura é dizer o mundo pela 

força da palavra. Concordamos com Cosson (2016) para quem a literatura é uma experiência a 

ser vivida, pois nos diz sobre o mundo e sobre quem somos. No exercício dessa experiência, 

para além do conhecimento reconstruído, incorporamos o outro sem negarmos a própria 

identidade. De acordo com Yunes (2018), a linguagem é plural e faz parte do nosso 

comportamento. Ela nos humaniza, pois nos comunicamos com o outro por meio dela. Nessa 

comunicação utilizamos as múltiplas linguagens existentes. O leitor literário experimenta 

essas diversas linguagens, principalmente a linguagem do deslumbramento, da ficção. Com a 

literatura, desconfiamos da ordenação do mundo e com a linguagem literária podemos atribuir 

sentidos a ele. (informação verbal)
10

 

                                                             
10 Informações fornecidas por Eliana Yunes, pós-doutorada em Leitura pela Universidade de Colônia  (1991) e 

professora associada da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC-RJ, palestrante no Seminário 
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Corroborando com tal proposição, Bakhtin (2003), em sua abordagem filosófica, 

afirmou ser a linguagem uma atividade humana relacionada à sociedade, onde o ser humano 

socialmente organizado se constitui como sujeito nas relações sociais de forma ativa e 

responsiva. Nessa teoria, o efetivo uso da língua ocorre por enunciados concretos, “a unidade 

real da comunicação discursiva”. (BAKHTIN, 2003, p. 269): 

A vida é dialógica por natureza. Viver significa participar do diálogo: interrogar, 

ouvir, responder, concordar, etc. Nesse diálogo o homem participa inteiro e com 
toda a vida: com os olhos, os lábios, as mãos, a alma, o espírito, todo o corpo, os 

atos. Aplica-se totalmente na palavra, e essa palavra entra no tecido dialógico da 

vida humana, no simpósio universal. (BAKHTIN, 2003, p. 348). 

 

Colaborando para pensar a linguagem, Prestes (2010) afirmou que na elaboração da 

concepção histórico-cultural acerca do desenvolvimento infantil, Vigotski iniciou suas 

pesquisas investigando as funções psíquicas humanas e revelou assim que o pensamento 

lógico, a memória consciente e a vontade, não estão prontas ao nascer, elas formam-se à 

medida que a experiência social acumulada pelas gerações anteriores é apreendida pela 

criança. Ele não negava a importância dos aspectos biológicos no desenvolvimento humano, 

mas no domínio dos recursos de comunicação e de sua produção intelectual (ex. a fala) a 

criança utilizava inicialmente essas funções psíquicas na interação com os outros e só depois 

elas seriam interiorizadas como ação psíquica interna do indivíduo. Ele acreditava que durante 

o processo de assimilação dos sistemas de signos essas funções psíquicas biológicas 

transformavam-se em funções psíquicas superiores. 

A partir disso, o mais importante para o autor era desvendar a natureza social das 

funções psíquicas superiores do ente humano, pois segundo ele essas funções seriam uma 

forma própria de refletir o mundo, significando as relações do indivíduo com o meio. Para 

Vigotski, todo processo psíquico tem elementos originados biologicamente, mas também tem 

elementos adquiridos na relação e sob a influência do meio. Essas influências, dependendo da 

idade em que ocorram, podem ser mais ou menos significativas para a criança. (PRESTES, 

2010). 

Essa aprendizagem acontece na relação com os outros sujeitos e na interação com 

elementos culturais do ambiente. De acordo com a teoria de Vigotski, a linguagem é um 

instrumento cultural que permite ao homem solucionar problemas, planejar e controlar seu 

comportamento. Nesse sentido, concordamos que as palavras são usadas no contato social 

                                                                                                                                                                                              
"Leitura e literatura nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental: a linguagem em questão", no Rio de Janeiro, em 

06/10/2018. 
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com os outros indivíduos e, assim, ampliam as funções cognitivas e comunicativas das 

pessoas. Desse modo, a linguagem pode ser uma atividade criadora e que resulta em 

conhecimento. (VIGOTSKI, 2003). 

Finalmente, acreditamos que a ampliação da leitura de textos literários nas escolas 

pode ser uma necessidade para a formação de um cidadão, um leitor de literatura permanente, 

autônomo e espontâneo, que se enreda nas malhas do texto e que se deixa seduzir pela leitura 

feita. Segundo Kramer (2010), o uso da literatura para a formação de leitores baseia-se na 

busca da experiência humana para conseguir ler o mundo e quem sabe criar e mudar a partir 

disso. Vigotski compreendeu que qualquer atividade de criação envolve a imaginação do 

indivíduo e a percepção dele acerca da realidade. Portanto, encarna-se na palavra o que é 

conhecido e imaginado tornando-se a criação. (PRESTES, 2010). 

Para Vigotski, a imaginação humana está presente em todas as áreas da vida cultural e 

torna-se a base de toda atividade criadora, possibilitando a criação artística, científica e 

técnica. Portanto, o produto da imaginação e da criação humana é resultado do trabalho do 

indivíduo no mundo da cultura, que difere do mundo da natureza. (PRESTES, 2010). 

Nesse sentido, a Literatura é um conteúdo que precisa ser ensinado nas escolas porque 

possibilita refletir sobre o mundo, criar realidades, ampliar o repertório de linguagem e pode 

formar uma comunidade de leitores que se identificam com um determinado conjunto de 

obras. Em que o leitor competente se caracteriza por qualquer indivíduo que possa utilizar a 

leitura literária. (COLOMER, 2007). 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO DAS REPRESENTAÇÕES 

SOCIAIS 

 

A Teoria das Representações Sociais (TRS), situada dentro da Psicologia Social, tem 

oferecido um importante aporte teórico aos pesquisadores da educação que buscam 

compreender os processos de construção de conhecimentos criados pelos entes humanos para 

explicar o mundo e sua inserção dentro dele. Ela se propõe a trabalhar com o pensamento 

social em sua dinâmica e em sua diversidade. Ela é oriunda da obra de Serge Moscovici, 

psicólogo social de origem romena, mas naturalizado francês. 

De acordo com (Moscovici, 2015, p. 13), a psicologia social foi considerada “uma 

ciência desprovida de razão”, como era denominada toda tentativa de combinar os conceitos 

sociológicos e os psicológicos numa única ciência. Na busca por ressuscitá-la, ele retornou ao 

conceito de representação aliando-se a uma psicologia social do conhecimento. Assim, a TRS 

foi amplamente difundida pelo mundo todo e tornou-se a contribuição teórica que mais tempo 

persiste para a psicologia social. (MOSCOVICI, 2015). 

Abordamos nesta pesquisa o referencial teórico metodológico da TRS que, segundo 

Moscovici (2015), apresenta-se como um campo de estudos descritivos e explicativos dos 

fenômenos por meio do conhecimento cotidiano, onde sujeitos transmitem sentimentos, 

expressando suas visões de mundo dentro de uma lógica, reformulando o conhecimento 

científico. 

Segundo Jodelet (2001), a noção de representação social se encontra entre os campos 

da psicologia e da sociologia. Seu histórico se estabelece a partir do pensamento do sociólogo 

francês Durkheim, que propôs o conceito da representação coletiva visando explicar 

fenômenos como religião, mito, ciência, o tempo e o espaço. Contudo, Moscovici (2012) 

retomou esse conceito durkheimiano na sociedade dos anos de 1950, de forma mais complexa 

e dinâmica do que a estudada por Durkheim, entendendo que as representações coletivas são 

por demais abrangentes e não tinham a preocupação de explicar os processos que dariam 

origem à pluralidade de modos de organização do pensamento no século passado. Moscovici 

(1978, 2012) baseou-se criticamente no conceito de representação coletiva de Durkheim e 

divulgou na França, em 1961, sua pesquisa intitulada Psichanalyse: Son image et son public, 

que posteriormente foi publicada no Brasil (primeira edição em 1978 e segunda edição em 

2012). Por meio desta pesquisa, ele divulgou para o mundo as representações sociais da 

psicanálise por diferentes grupos na França. 
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Moscovici (2012) formulou um esquema explicativo para a representação social da 

psicanálise, que denominou de “modelo figurativo”. Esse modelo e seus elementos mostram a 

organização psíquica dos participantes da pesquisa. Dessa forma, organizou e hierarquizou 

quatro elementos: “consciente”, “inconsciente”, “recalque” e “complexo”. Nesse caso, a ideia 

de “complexo”, no entendimento das pessoas foi considerada uma representação social, e 

significou outros tipos de complexo, como exemplo, o complexo de timidez. A partir desse 

estudo foi apresentado um dos fundamentos para se compreender as Representações Sociais 

(RS) como o conhecimento do senso comum elaborado por grupos, tendo como base um 

conhecimento científico. As RS são consideradas como formas de saber e as explicações 

sobre sua formação estão para além de simples opiniões, constituindo-se também em crenças 

elaboradas pelos grupos sociais. 

O autor estudou as representações sociais como uma das maneiras que o indivíduo tem 

de apropriar-se dos aspectos da realidade e de expressar seu pensamento, na forma de 

conhecimento elaborado e compartilhado, cujo objetivo prático concorre para que haja a 

estruturação de uma realidade comum a um conjunto social. Assim, a compreensão do 

pensamento social dos grupos colabora para apreender o processo que ocorre quando um 

conhecimento científico é transformado por diferentes grupos e se caracteriza como um novo 

saber, o senso comum. (MOSCOVICI, 2012). 

Na necessidade de compreender as questões sociais, os sujeitos estão presentes e cada 

um participa com o saber que detém sobre um objeto num dado momento. Emitem opiniões e 

tomam posições diante dos fatos que vivem no cotidiano. Por meio das interações sociais eles 

criam os “universos consensuais” onde são produzidas e comunicadas novas representações, 

que passam a fazer parte desse universo como teorias do senso comum. 

Ao contrário disso, no universo reificado há um caráter mais formal, de cientificidade, 

onde os sujeitos são agrupados de forma desigual e cada membro desempenha um papel 

específico nesse sistema. Desse modo, no discurso de um membro, o que reflete não é a sua 

ideia própria, mas a verdade que ele apresenta enquanto representante de determinado grupo, 

caracterizada pela expectativa de comportamento comum a qualquer outro membro do mesmo 

grupo. Sendo assim, o universo reificado produz o não-familiar que se incorpora ao universo 

consensual, por meio da construção das representações sociais, tornando-se a partir daí, algo 

familiar. (MOSCOVICI, 2015). 

As possibilidades de representar o mundo modificam-se de acordo com as relações 

sociais, possibilitando a construção de um conhecimento do senso comum partilhado com os 
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outros no dia a dia. (JODELET, 2001). Essa teoria do senso comum contribui para a 

identidade grupal e o sentimento de pertencimento do indivíduo ao grupo. (ALVES-

MAZZOTTI, 1994). 

Para Moscovici (2012), a representação social é um processo em que o conceito e a 

percepção articulam-se, reciprocamente. Por isso, a todo significado corresponde uma figura 

(face icônica) e a toda figura corresponde um significado (face simbólica). Dessa forma, o 

autor anunciou dois processos formadores das representações sociais: a ancoragem 

(enraizamento social/cultural do objeto de representação e sua relação com as práticas sociais 

dos grupos) e a objetivação (materialização do objeto por meio de uma imagem). A 

constituição desse modelo figurativo sintetiza como a teoria científica se transforma em 

representação social. 

O autor definiu os processos de ancoragem e objetivação como aqueles que 

contribuem para nos familiarizar com o novo. Na ancoragem tenta-se apreender o elemento 

novo e torná-lo familiar, num processo mental de acomodação deste elemento novo com o 

que já existe. No processo da objetivação, encontra-se um mecanismo que torna algo abstrato 

em algo próximo ao concreto. Nesse sentido, a objetivação é a concretização do processo de 

familiarização de um objeto. Para Moscovici (2012), objetivar é tornar concreto ou 

materializar o conhecimento em palavras, é transformar o conceito em figura. Esse processo 

está mais diretamente relacionado ao modelo figurativo, esquema onde forma-se um 

complexo de ideias acerca do objeto representado, com elementos organizados e 

hierarquizados, de acordo com os valores do grupo. Posteriormente, esse modelo foi chamado 

pelo autor de “núcleo figurativo”. Jodelet (2001) refere-se ao núcleo figurativo como uma 

estrutura imagética da representação que se torna guia de leituras para a compreensão da 

realidade. Em Moscovici (2015), a ideia de não familiaridade une-se à de realidade, de onde 

se extraem as imagens por meio das experiências e memórias comuns: 

Ancoragem e objetivação [...]. A primeira mantém a memória em movimento e a 

memória é dirigida para dentro, está sempre colocando e tirando objetos, pessoas e 

acontecimentos, que ela classifica de acordo com um tipo e os rotula com um nome. 

A segunda, sendo mais ou menos direcionada para fora (para outros), tira daí 

conceitos e imagens para juntá-los e reproduzi-los no mundo exterior, para fazer as 

coisas conhecidas a partir do que já é conhecido. (MOSCOVICI, 2015, p. 78). 

 

O caráter polissêmico das RS faz com que existam definições semelhantes e não uma 

única definição, pois para as mesmas encontram-se várias formas de referência. Elas são: 

[...] sistemas de interpretação que regem a nossa relação com o mundo e com os 

outros, orientam e organizam as condutas e as comunicações sociais. Da mesma 
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forma, elas intervêm em processos variados, tais como difusão e assimilação dos 

conhecimentos, o desenvolvimento individual e coletivo, a definição das identidades 

pessoais e sociais, e expressão dos grupos e as transformações sociais. (JODELET, 

2001, p. 22) 

 

Nesta perspectiva, as representações sociais são concebidas ao mesmo tempo como 

produto e processo de uma apropriação da realidade exterior pelo pensamento e de construção 

psicológica e social desta realidade. O papel da comunicação é central na interação 

sujeito/grupo, num movimento dinâmico e continuo, em que cada um vai se constituindo e 

constituindo o outro. As representações sociais são consideradas como fenômeno capaz de 

explicar o modo pelo qual o novo é produzido nos processos de interações sociais e por outro 

lado, como nessas interações são construídas as representações sociais. (JODELET, 2001). 

As representações sociais são produto e processo na construção da realidade, por isso 

estão em constante renovação, caracterizando-se como realidades dinâmicas. Possuem uma 

dimensão histórica e transformadora e são formadas por elementos culturais, cognitivos e 

valorativos, ou seja, ideológicos. De caráter relacional, elas referem-se ao social e são 

percebidas nos objetos e nos sujeitos, assim sendo notadas nos meios e nas mentes. 

(GUARESCHI, 2013). 

 

2.1 ANÁLISE DIMENSIONAL DA TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 

Para Moscovici (2015), as representações sociais têm precisamente duas funções: elas 

convencionalizam os objetos, pessoas ou acontecimentos encontrados e são prescritivas, ou 

seja, são impostas para nós com uma força irresistível. O autor esclareceu que, sendo assim, 

cada experiência é somada a uma realidade predeterminada por convenções e pode-se, ao 

tomar consciência de algumas convenções, escapar-se de determinadas exigências impostas 

por elas nas percepções e pensamentos. De outra forma, a função prescritiva das 

representações sociais diz respeito às respostas e explicações já prontas a todas as ações 

fracassadas ou bem-sucedidas: 

Enquanto essas representações, que são partilhadas por tantos, penetram e 

influenciam a mente de cada um, elas não são pensadas por eles; melhor, para 
sermos mais precisos, elas são repensadas, re-citadas e re-apresentadas. 

(MOSCOVICI, 2015, p.37). 

 

Diante do exposto, a partilha nos espaços de interações sociais e a comunicação como 

veículos de divulgação, de construção e de disseminação das representações sociais 
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contribuem para a construção coletiva das representações sociais e orientam nossas condutas e 

ações. Em Jodelet (2001), uma das funções sociais das representações sociais é a manutenção 

da identidade social nas relações interpessoais e do equilíbrio sociocognitivo. Essa autora 

percebeu que partilhar uma ideia, uma língua é afirmar uma identidade social, e ainda 

reforçou: “A partilha serve à afirmação simbólica de uma unidade e de uma pertença. A 

adesão coletiva contribui para o estabelecimento e ao reforço da ligação social.” (p. 34). 

De acordo com ela, a comunicação tem grande importância na construção das 

representações sociais, visto que é um canal de transmissão da linguagem, portadora de 

significados e refletindo os aspectos formais e estruturais do pensamento social. Moscovici 

(2015) acrescentou que as palavras não só representam as coisas, mas também as criam e as 

investem com suas próprias características. 

Para Jodelet (2001), representar ou se representar estabelece uma relação do sujeito 

com determinado objeto. Diante disso, a representação social, por um lado, torna o objeto 

presente simbolicamente e, por outro, devemos considerar que ela carrega a marca do sujeito, 

de sua interpretação e expressão e de sua atividade. Em contrapartida, nos alertou que para 

estudar as representações sociais, se faz necessário articular elementos afetivos, cognitivos e 

sociais, integrando-os ao funcionamento do sistema social dos grupos e das interações, na 

medida em que esses elementos afetam a gênese, a estrutura e a evolução das RS, assim como 

também são afetados por sua intervenção. 

Nessa perspectiva, os saberes sociais produzidos têm caráter simbólico e imaginativo, 

caracterizando a dimensão dos afetos, porque no empenho de dar sentido ao mundo, eles o 

fazem com emoção, portanto constitui-se, simultaneamente, um ato de conhecimento e um ato 

afetivo. (MOSCOVICI, 2015). 

A representação social pode apresentar-se como um conjunto de proposições, reações 

e avaliações, organizadas conforme a cultura e a pertença grupal dos sujeitos, formando 

diferentes universos de opinião. (ALVES-MAZZOTTI, 1994). Cada universo compõe-se com 

três dimensões distintas, a atitude, a informação e o campo de representação ou a imagem. 

A ‘atitude’ pode ser favorável ou desfavorável, consiste na orientação global referente 

ao objeto de representação e determina a orientação do sujeito/grupo para a ação tomada em 

relação ao objeto. A ‘informação’ remete à quantidade e qualidade do conhecimento possuído 

a respeito do objeto, o que permite distinguir diferentes níveis de conhecimento sobre ele. 

(MOSCOVICI, 2012). 
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Em relação à atitude, Moscovici (2015) denominou as representações como 

“instituições que partilhamos” (p. 319), existentes mesmo antes do nascimento do indivíduo, 

onde essa partilha pode dar origem a novas representações a partir das anteriores, ou se 

revelar contra elas. Para o autor, apenas a dimensão da atitude não explicita o comportamento 

como tal, assim ele não compreende a distinção feita por alguns: 

Francamente, não sei por que o conceito de atitude se opõe ao de representação 

social, pois ela (a atitude) é uma de suas dimensões. Nem posso eu entender como 
alguém pode substituir um conceito pelo outro, quando esse alguém se propõe 

estudar a gênese do senso comum”. (MOSCOVICI, 2015, p. 320). 

 

O conhecimento depende de sua produção por meio das interações grupais e de sua 

comunicação. Os interesses humanos estão implicados nesse saber e sua expressão depende 

desses sujeitos. A geração, a transformação e a projeção desse conhecimento no mundo social 

constituem processos de interesse para a psicologia social do conhecimento. (MOSCOVICI, 

2015). Para mais uma definição, complementa-se que “a representação social é uma forma de 

conhecimento socialmente elaborada e partilhada com um objetivo prático e que contribui 

para construção de uma realidade comum a um conjunto social”. (JODELET, 2001, p. 22). 

Em Jodelet (2001), a análise dimensional das RS pode ser associada à análise 

processual, genética, dinâmica, no que diz respeito à construção da representação, sua gênese 

e seus processos de elaboração. A análise dimensional opera com informações, imagens, 

crenças, valores, opiniões, elementos culturais, ideológicos, entre outros. Por tal abrangência, 

esses diversos momentos de sua elaboração, dificilmente podem ser analisados 

completamente em uma única pesquisa. 

Nesta pesquisa focamos na última dimensão da análise dimensional, o ‘campo de 

representação’ ou ‘imagem’ que é a relação existente entre os diversos elementos presentes no 

conteúdo da representação e que formam o modelo figurativo. (MOSCOVICI, 2012). Esse 

modelo figurativo foi proposto por ele ao estudar a representação social da psicanálise que 

expressou uma estrutura imagética e não consiste “somente de um modo de ordenar as 

informações, mas do resultado de uma coordenação que concretiza cada um dos termos da 

representação”. (p. 126). A troca do termo “modelo”por “núcleo” destaca-se em Moscovici 

(2015), onde ele considerou as imagens selecionadas e com capacidade de serem 

representadas assim, “eu chamei de um padrão de núcleo figurativo, um complexo de imagens 

que reproduzem visivelmente um complexo de ideias”. (p. 72). 
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2.2 A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E ALGUNS ASPECTOS DA 

RETÓRICA 

 

Para Mazzotti (2008), o núcleo figurativo condensa o sentido da representação social 

sobre um dado objeto e assim sendo, pode-se supor que o núcleo figurativo permite pensar 

sobre os processos de objetivação e de ancoragem. Corroborando com essa afirmação, 

Jovchelovitch (2013) reafirmou que esses processos participam da gênese das representações 

sociais e são também maneiras específicas para o estabelecimento de mediações sociais, 

“trazendo para um nível quase material a produção simbólica de uma comunidade e dando 

conta da concreticidade das representações na vida social”. (p. 69). 

Dessa forma, Mazzotti (1998) colaborou para pensar a noção do modelo figurativo na 

TRS, pois ele considera o uso de metáforas como um caminho para se chegar ao núcleo 

figurativo de uma representação. Elas coordenam e organizam os discursos dos 

sujeitos/grupos. Para o autor, o núcleo figurativo pode resultar de processos de metaforizações 

ou pode ser constituído por metáforas. Elas não são simplesmente uma figura de estilo que 

ornamenta os discursos e sim uma forma de assimilação do novo: “uma metáfora é, ao mesmo 

tempo, um produto, resultado de um processo, e o processo pelo qual “o novo é assimilado 

nas representações prévias”. (p. 4). 

No processo de metaforização, o objeto se transforma numa imagem, que o torna 

inteligível para um grupo social, o que significa que as representações sociais e as metáforas 

têm significados para um determinado grupo social, mesmo que sejam traduzidas 

diferentemente por outros grupos. O autor afirma que a metáfora pode ser valiosa se 

adequadamente apresentar função persuasiva e organizadora, tornando-se objetivada, pois ela 

pode em seu contexto se tornar literal. Dessa forma, a relevância da interpretação que 

“depende tanto do emissor quanto do auditor, uma vez que este pode não a reconhecer como 

tal, tornando-o em sua literalidade”. (MAZZOTTI, 1998, p. 4). 

Mazzotti (1998, p. 5) investigou a relação entre o núcleo figurativo e as metáforas, 

acreditando que a TRS pode relacionar-se com “uma teoria da metáfora”, uma vez que as RS, 

como produtos e processos, apresentam significados do objeto para o grupo social, o qual 

pode estabelecer metáforas reconhecidas por seus membros. Em suas pesquisas, depois da 

identificação das figuras de pensamento, o autor procede com a análise dessas figuras a partir 

da utilização dos procedimentos da Retórica. De acordo com ele, a Retórica facilita a 

compreensão dos elementos da representação e o entendimento de como eles se organizam 
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para condensar os significados, ou organizar os discursos do grupo a respeito do objeto 

representado. 

Em Mazzotti (2016), a representação social, por ele associada à “palavra socialmente 

situada”, ampara-se em implícitos identificados por figuras de pensamento, as metáforas ou 

metonímias, que dificilmente podem ser identificadas por técnicas que avaliam a frequência 

de palavras. (p. 1). Em Lima (2018), Mazzotti reafirmou a importância argumentativa das 

figuras de pensamento defendendo sua identificação em estudos de representações sociais. 

Segundo Lima (2018), Mazzotti (2016) ao relacionar a representação social à “palavra 

socialmente situada”, faz referência a um “núcleo argumentativo”, reconhecendo a 

importância da identificação dos recursos argumentativos e sua predominância nos discursos 

analisados em pesquisas, nos quais o contexto, os consensos e os dissensos nos grupos 

caracterizam-se como discursos situados. Nesse sentido, Mazzotti (2016) sugeriu mais uma 

vez, a aproximação teórica entre a TRS e a Retórica, por meio da constituição do núcleo 

figurativo, numa perspectiva psicossocial dos fenômenos das RS. (LIMA, 2018). 

Entretanto, Mazzotti (2016) atentou que para perceber os recursos argumentativos 

utilizados pelos atores sociais faz-se necessário ter “algum conhecimento da situação de 

enunciação e recepção, pois não há orador/autor sem um auditório que o sustente”. (p. 3). 

Dessa forma, ao reconhecer os oradores seguidos por seu auditório, pode-se identificar o que 

considera fidedigno nas argumentações, não necessitando averiguar o que cada participante 

do auditório revelou sobre o assunto debatido. 

Na perspectiva de Billig (2008) sugere-se uma ruptura no modelo de psicologia social 

cognitiva, propondo o seu relacionamento com uma abordagem retórica. Ele propôs essa 

mudança de paradigma, pois acredita que se a devida atenção for dada às dimensões 

argumentativas da vida em sociedade, muitas questões psicológicas podem ser esclarecidas. 

Em Billig (2008, p. 11) percebe-se como a teoria da argumentação pode auxiliar na 

análise do conteúdo das interações sociais, contribuindo especialmente na pesquisa social. Ele 

propôs o retorno aos estudos da retórica clássica, destacando-se entre os sofistas, segundo esse 

autor, o mais importante filósofo grego – Protágoras. Este filósofo valorizava o argumento 

significativo, contrariando os outros sofistas, pois para ele a retórica não se constituía apenas 

de discursos eloquentes que preconizavam uma invenção argumentativa. Ele afirmava que em 

qualquer argumentação existia “sempre dois lados em todas as questões”. 
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Observamos assim que Billig (2008, p. 22) pretendeu redescobrir a tradição retórica, 

adormecida nas prateleiras de livros muito antigos, para utilizá-la na atualidade, inspirando-se 

em Protágoras que “é o proponente de um universo multivocal”, para o qual na resolução de 

uma questão sempre havia mais o que dizer, precisando-se ouvir o outro lado. 

Segundo Billig (2008, p. 84), historicamente, a retórica, ao contrário de um estudo 

especializado, era percebida como “uma tradição intelectual estabelecida que oferecia técnicas 

práticas de expressão articulada e de visões teóricas da natureza da comunicação”. Essa 

tradição relativa à oralidade argumentativa, apesar de seguida por ilustres pensadores como 

Aristóteles, recebia uma conotação desfavorável associada ao discurso da falácia. 

Em Protágoras inicia-se a expressão da essência da retórica com a sua proposição de 

uma retórica argumentativa. Para ele, “o mundo da experiência cotidiana está repleto de 

opiniões e impressões que mudam o tempo todo”. (BILLIG, 2008, p. 99). Percebe-se assim, a 

importância da contradição na retórica. Para este pensador grego, a própria palavra 

“argumento” exprimia ambiguidade, significando tanto o trecho de um discurso quanto uma 

disputa entre pessoas. Esses significados revelavam-se conectados no contexto do argumento 

social, concluindo assim, que “qualquer argumento individual é, na realidade ou 

potencialmente, parte de um argumento social”. (BILLIG, 2008, p. 101). Assim, Protágoras 

concordou com a existência da variedade que caracteriza o pensamento humano. Nessa época, 

o retórico, assim como os professores, precisava confrontar-se com seus próprios 

pensamentos, eles tinham que, especificamente, promover um tipo de pensamento 

contraditório em seus alunos. (BILLIG, 2008). 

Essa reflexão teórica situa-se no intento de colaborar com as pesquisas fundamentadas 

pela TRS. Retornamos a teoria com a complementação conceitual de Jodelet (2001) em que as 

representações sociais são importantes na vida cotidiana porque nos guiam no modo de 

nomear e definir conjuntamente os diferentes aspectos da realidade diária. De acordo com a 

autora, as representações sociais referem-se a como os sujeitos apreendem os acontecimentos 

da vida no cotidiano. De como o conhecimento é adquirido por meio da compreensão 

alcançada por indivíduos que pensam coletivamente. Para isso verificam-se as ideias 

semelhantes sobre um determinado assunto entre os indivíduos de um grupo. Assim, as 

representações sociais são construídas na vida cotidiana e permeadas nas discussões dos 

grupos na sociedade, em seus consensos e dissensos. A proposta de Billig (2008), associando 

“argumentar” e “pensar”, chama a atenção para o conflito no estudo de representações sociais. 
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Conforme Moscovici (1978, p. 43), as representações sociais têm como principais 

características a “funcionalidade e o caráter performativo, ou seja, a organização real”. Para o 

autor, as RS são “uma modalidade de conhecimento particular” que têm por função a 

elaboração de comportamentos e a comunicação entre indivíduos. Nessa perspectiva, o estudo 

das RS consiste na análise dos processos pelos quais os indivíduos na interação social 

constroem teorias sobre os seus objetos sociais, tornando-os viáveis à comunicação e à 

organização dos comportamentos. O indivíduo adquire uma capacidade de definição, 

compreendendo um objeto particular e as RS revelam assim, uma função de identidade, uma 

das maneiras de expressarem seu valor simbólico. Dessa forma, as RS originam-se não apenas 

dos conhecimentos científicos, mas também se associam a temas culturais, da expressão de 

ideologias e de experiências cotidianas. (MOSCOVICI, 2015). 

 

2.3 CONTRIBUIÇÕES DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS PARA A FORMAÇÃO 

DO LEITOR INFANTIL 

 

De acordo com Sá (1998), os temas relacionados à educação, no sentido amplo, são 

quase completamente significados como a própria vida cotidiana, onde é característica a 

manifestação das representações sociais. Para o autor, “A educação constitui a quarta área 

temática em que a noção de representação social tem sido privilegiada (...).” (SÁ, 1998, p. 

39). 

Na Educação no campo da infância, a promoção da leitura literária, por meio do 

aprofundamento das interações verbais, permite convencer e ser convencido pelos outros, 

possibilita ‘educar-se’. (MACHADO, 2008). Na promessa desse pensamento, alia-se o caráter 

polissêmico do discurso literário, onde muitas vozes se encontram, e quando promovido com 

opções metodológicas capazes de fazer com que essas vozes sejam ouvidas na interação 

escolar define-se a prática social da leitura. Por meio da história mediada pelo professor, a 

palavra literária pode evocar muitos sentidos apreendidos pelas crianças nessa interação. 

(VINCO, 2006). 

De acordo com Moscovici (2015), assim como a linguagem é polissêmica, ele sugeriu 

o conhecimento polifásico. Dependendo do grupo a que pertençam e do contexto no 

momento, as pessoas são capazes de “usar diferentes modos de pensamento e diferentes 

representações”. (p. 328). Acontece, assim, a coexistência de uma diversidade de formas de 
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pensamento em toda cultura conhecida, tornando a polifasia cognitiva um padrão e não uma 

exceção. 

A análise dos processos formadores das representações sociais constitui a contribuição 

mais significativa de Moscovici, uma vez que permite compreender como o funcionamento do 

sistema cognitivo interfere no social e como o social interfere na elaboração cognitiva 

(ALVES-MAZZOTTI, 1994). Dessa forma, colabora diretamente para a compreensão dos 

processos e produtos percebidos durante a aprendizagem no ambiente escolar, inclusive 

acerca dos significados da leitura literária e sua contribuição para a formação do leitor. Pode-

se reafirmar a relevância da TRS para o campo da educação com a afirmação de que: 

A pesquisa educacional precisa adotar ‘um olhar psicossocial’, ou seja, preencher, 
de um lado, o sujeito social com um mundo interior e, de outro, restituir o sujeito 

individual ao mundo social, para que, efetivamente, possa ter um maior impacto 

sobre a prática educativa”. (ALVES-MAZZOTTI, 1994, p. 61). 

 

Segundo Vigotski (2003), a capacidade humana para a linguagem ocorre na interação 

com outros sujeitos, onde o pensamento é construído por meio da apropriação do saber da 

comunidade em que está inserido o sujeito. Portanto, signos e palavras são para as crianças 

um meio de contato social com outras pessoas. Os signos são meios que auxiliam e facilitam 

uma função psicológica superior (atenção voluntária, memória lógica, a formação de 

conceitos e etc.), transformando o funcionamento mental. 

Para o autor, a criança nasce inserida em seu primeiro meio social, a família, onde 

estabelece as primeiras relações com a linguagem na interação com os outros. Nas interações 

cotidianas, a mediação com o adulto acontece espontaneamente no processo de utilização da 

linguagem, no contexto das situações imediatas. Essa teoria tem como base a concepção de 

um sujeito interativo que elabora seus conhecimentos sobre os objetos, em um processo 

mediado pelo outro. Esse conhecimento tem origem nas relações sociais, sendo produzido no 

individual, porém construído por condições culturais, sociais e históricas. Desse modo, as 

formas de mediação permitem ao sujeito realizar operações cada vez mais complexas sobre os 

objetos. Sendo assim, o desenvolvimento caminha do nível social para o individual. 

(VIGOTSKI, 2003). 

Na convivência da criança com a mediação de textos literários no espaço escolar, elas 

podem apreender os significados dessa leitura elaborados na coletividade da sala de aula e ao 

definir conceitos como forma de conhecimento do senso comum, caracterizar sua identidade 

social relacionada ao objeto – a leitura literária. 
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Segundo Duveen (2013, p. 213): “A criança nasce em um mundo que já está 

estruturado pelas representações sociais de sua comunidade, o que lhe garante a tomada de um 

lugar em um conjunto sistemático de relações e práticas sociais.” No entendimento do autor, a 

psicologia do desenvolvimento negligenciou o reconhecimento da criança como um ator 

social. Na perspectiva da psicologia social, a criança é um ator social, “Se examinarmos os 

processos através dos quais a criança incorpora as estruturas do pensamento de sua 

comunidade e adquire assim um lugar como participante competente e funcional nessa 

comunidade.” (DUVEEN, 2013, p. 209). Assim, de acordo com esse autor, a análise desse 

campo de investigação pode trazer contribuições para a própria Teoria das Representações 

Sociais. 

Nessa perspectiva desenvolvimentista em representações sociais pode-se centrar a 

atenção na criança como ator social. Em Duveen (2013) percebemos sua preocupação em 

testar empiricamente o processo através do qual as crianças incorporam as crenças e 

conhecimentos de sua comunidade adquirindo uma identidade social transformando-se em 

atores sociais. Na vida da criança, as elaborações cognitivas construtivas ocorrem na relação 

com as outras crianças. Dessa forma, no desenvolvimento das representações essas 

elaborações cognitivas vão aparecer na análise dessa interação, em situações de liberdade para 

a inventividade infantil. (DUVEEN, 2013). 

Segundo Vigotski (2003), em sua teoria sociocultural, o que a criança faz em 

cooperação com o outro, ela repetirá sozinha a seguir, pois em seu desenvolvimento, vai 

gradativamente, internalizando as práticas coletivas de sua comunidade, por meio de 

interações tanto com adultos como com outras crianças. Algo muito importante em relação à 

possibilidade do conhecimento consiste no reconhecimento do sujeito como um ser 

psicossocial, para quem “o conhecimento não é produto de um universal em abstrato, mas é a 

expressão de uma identidade social”. (DUVEEN, 2013, p. 218). 

Em Jovchelovitch (2013), as RS são geradas por mediações sociais. Elas caracterizam-

se como sociais, pois não existiriam em um mundo de indivíduos isolados porque não teriam 

nenhuma utilidade. A comunicação, o trabalho, ritos, mitos e símbolos são mediações sociais. 

Nesse sentido, ao analisar as representações sociais é necessária concentração nos processos 

de mediação social, “naqueles processos de comunicação e vida que não somente as 

engendram, mas que também lhe conferem uma estrutura peculiar”. (p. 68). 

Dessa forma, a TRS constitui-se uma possibilidade para o questionamento de práticas 

sociais que foram familiarizadas, pois expressam as crenças de determinados grupos. Nesse 
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sentido, encontramos nessa teoria o aporte teórico-metodológico para a fundamentação da 

investigação do cotidiano escolar, onde a leitura literária é mediada na aula de Literatura para 

os atores sociais, os alunos do 5º ano dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (EFAI). Esse 

lócus configurou-se como um importante campo de pesquisa para as representações sociais, 

uma vez que elas podem ser compreendidas como o estudo do pensamento social, ou seja, 

como esse pensamento é produzido e mantido pelos sujeitos sociais considerando o ambiente 

onde estão inseridos, as relações que estabelecem através da comunicação e os valores, 

códigos e ideologias que compõem sua bagagem cultural. 

Essa teoria contribui fortemente para investigações no campo da Educação, pois tem 

por objetivo falar sobre diferentes visões de mundo. O próprio autor define as representações 

sociais como universos de opiniões. (MOSCOVICI, 1978). Concluímos assim que a TRS 

fundamenta investigações que estudam as questões da escola enquanto promotora de uma 

educação voltada para formar cidadãos interativos, criativos e críticos no convívio em 

sociedade. Assim, buscamos os significados da leitura literária para essas crianças do 5º ano 

dos EFAI que compartilham histórias mediadas e como essas representações colaboraram 

para a formação do leitor, por meio da promoção dessa leitura no ambiente escolar. 

No próximo capítulo abordamos a Metodologia onde apresentamos a escolha do 

campo, os sujeitos participantes, o período exploratório, o grupo focal, ou seja, os 

procedimentos utilizados para a produção dos dados desta pesquisa. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 CAMPO E SUJEITOS DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi desenvolvida junto ao Colégio Pedro II (CPII), um colégio que 

compreende diversos campi em algumas cidades do Estado do Rio de Janeiro, cujo objetivo 

principal é a oferta de Educação Básica. De acordo com seu Projeto Político Pedagógico 

Institucional – PPPI este colégio continua compartilhando conhecimento com sua comunidade 

escolar desde 1837 até os dias atuais. Em 1984, foi instituída a primeira unidade escolar 

especializada na oferta da classe de alfabetização à 4ª série. A partir daí as vagas são ofertadas 

de modo democrático mediante sorteio que abrange crianças de várias partes do Estado. 

Atualmente, os Anos Iniciais do Ensino Fundamental (EFAI) são oferecidos em cinco dos 

quatorze campi da instituição que atenderam em 2017 o número total de 2.794 matrículas. 

(PPPI do CPII, 2018). Sendo a segunda mais antiga instituição de ensino brasileira, vinculada 

ao Ministério da Educação, recentemente em 2012, foi equiparada à Instituição Federal de 

Ensino – IFE. Desde então, figura no contexto brasileiro, como a única IFE que oferece os 

EFAI. 

O Campus São Cristóvão I (CSCI) é o maior e mais antigo campus dos EFAI e atende 

aproximadamente mil crianças distribuídas em 20 turmas em cada turno, manhã e tarde. Nesse 

campus investigamos as representações sociais de leitura literária por alunos do 5º ano que 

frequentam a aula de Literatura. Nessa disciplina, semanalmente, ocorre a mediação do texto 

literário, acompanhado de outras atividades pedagógicas correlatas às especificidades dessa 

leitura como previsto no PPPI da instituição. No CSCI atendem-se crianças do 1º ao 5º ano, 

originárias de diversos bairros da cidade e até de outros municípios do Estado do Rio de 

Janeiro. A escolha do campo deve-se também ao conhecimento desta pesquisadora acerca do 

trabalho desenvolvido nesse cotidiano escolar, sendo ela professora e colaboradora dessa 

prática pedagógica. 

De acordo com Sá (1998, p. 50), “a definição do par sujeito-objeto de uma pesquisa” 

deve estar relacionada a um saber praticado e percebido nos comportamentos e comunicações 

do grupo investigado. Na turma escolhida, havia apenas nove meninas contrastando com 16 

meninos. Por isso formamos dois grupos de oito meninos e um grupo de sete meninas na 

turma de 25 alunos do 5º ano. Anteriormente, tínhamos pensado na possibilidade de um grupo 



58 
 

 

misto, mas pela ausência de uma menina no dia da interação grupal e o não consentimento da 

família de outra menina, não foi possível essa constituição, já que a turma possui um número 

reduzido de meninas. Assim, a leitura literária constituiu o objeto desta pesquisa e os sujeitos 

totalizaram 23 participantes, com idades entre 10 e 13 anos. 

A imersão da pesquisadora no campo de estudo ocorreu ao longo do ano letivo de 

2018, que compreendeu um período exploratório, com observações e registros escritos. Já a 

investigação propriamente dita, com a realização da técnica do grupo focal, ocorreu no mês de 

fevereiro de 2019
11

, totalizando aproximadamente quatro meses entre preparativos e a 

execução da técnica referida. 

A turma escolhida para participar da pesquisa frequenta aulas semanais de 90 minutos 

onde a leitura de textos literários é mediada pela professora para seu coletivo. Sentados no 

chão, ora em roda, ora mais próximos da professora e do livro, as crianças ouvem histórias 

escolhidas pelo grupo de professoras que planejam semanalmente. Essas aulas são planejadas 

coletivamente com a coordenação pedagógica para pensar as histórias que serão 

compartilhadas com as crianças e realizar constantemente a avaliação das propostas que 

foram realizadas. 

As crianças são ouvintes de histórias lidas em voz alta, experimentadas na escuta do 

outro e interpretadas em seguida pelas muitas vozes, na roda de conversa. Para complementar 

esta interação, são realizadas atividades lúdicas, plásticas e/ou corporais a partir do texto 

literário compartilhado na aula. Nesse contexto, a prática vivenciada no grupo pode facilitar a 

emergência do tema leitura literária em sua comunicação. A investigação de como essa 

criança significa os eventos que afetam seu cotidiano pode contribuir para a compreensão de 

seu universo simbólico. Esse campo se revela como um contexto propício para o estudo de 

representações sociais, devido a trocas a respeito da leitura literária como experiência para 

esse grupo. 

O critério adotado para a escolha destes sujeitos deve-se à fase do desenvolvimento 

escolar onde estavam situados, exatamente no final da trajetória dos EFAI, tendo frequentado 

durante cinco anos a aula de Literatura e vivenciado a experiência da leitura literária mediada 

nessas aulas. O grupo específico da turma apresentou disponibilidade em participar do 

presente estudo. O perfil desta turma mostrou-se heterogêneo, quanto às características da 

                                                             
11

 De acordo com o calendário escolar do ano letivo de 2018, as aulas somente foram encerradas em março de 

2019, visto que o calendário escolar precisou ser alterado pela ocorrência da greve dos servidores no ano 

anterior. 
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dinâmica familiar e escolar. Aproximadamente, metade do corpo da turma são crianças 

moradoras de comunidades, apresentando baixa renda familiar e para quem são oferecidas 

poucas oportunidades culturais fora da escola.
12

 

 

3.2 TIPO DE PESQUISA 

 

Neste campo de estudo adotamos a abordagem qualitativa, na qual os resultados 

“obedecem, com efeito, a critérios de validade que se aproximam daqueles que regem outros 

setores da produção científica”. (JODELET, 2010, p. 49). Nesse tipo de abordagem houve 

pretensão de aprofundar questões e compreender contextos e significados acerca do objeto 

estudado. 

Quanto ao tipo de pesquisa qualitativa, este estudo caracteriza-se como um Estudo de 

Campo queenvolve uma pequena população e onde o pesquisador convive com os indivíduos 

investigados. (CASTRO; FERREIRA; GONZALEZ, 2013). Concordamos com as autoras que 

essa imersão do pesquisador em seu ambiente natural permite maior sensibilidade para 

aspectos que nem sempre são considerados em pesquisas de maior amplitude. 

Quanto ao paradigma, buscamos uma aproximação com o construtivismo social que 

“enfatiza a intencionalidade dos atos humanos e o ‘mundo vivido’ pelos sujeitos, 

privilegiando as percepções dos atores”. (ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 

2000, p. 133). 

Tratando das incertezas do processo de investigação, cientes das limitações inerentes a 

uma pesquisa que analisou uma realidade específica e complexa, o percurso do pesquisador 

deve ser sempre reavaliado: “Nesse sentido, deve-se evitar trabalhar apenas com o que já é 

dado ou determinado, e, na medida do possível, aproveitar a oportunidade para aprender com 

a população investigada.” (CASTRO; FERREIRA; GONZALEZ, 2013, p. 36). As autoras 

atentaram para a necessidade de possíveis ajustes nos instrumentos de pesquisa com o 

propósito de conhecer a especificidade do grupo investigado. 

Portanto, buscamos informações dos sujeitos durante uma “fase exploratória”, anterior 

à pesquisa propriamente dita, permitindo que o pesquisador defina as primeiras questões, 

como também a adequação dos procedimentos para investigar tais questões. (ALVES-

                                                             
12 De acordo com pesquisa sociocultural realizada na secretaria do CSCI averiguando fichas das crianças e as 

atas de Conselhos de Classe do 5º ano. 
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MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 2000, p. 148). Considera-se o período exploratório 

relevante como um suporte para construção e validação dos instrumentos de pesquisa. 

Escolhemos para a abordagem dos sujeitos e produção dos dados, a técnica do grupo 

focal que,na perspectiva de Gatti (2005), consiste em: 

uma técnica importante para o conhecimento das representações, percepções, 

crenças, hábitos, valores, restrições, preconceitos, linguagens e simbologias 

prevalentes no trato de uma dada questão por pessoas que partilham alguns traços 

em comum, relevantes para o estudo do problema visado. (p. 11). 

 

Essa técnica se origina dos diferentes tipos de atividades em grupo, muito utilizadas 

em Psicologia Social. Da interatividade grupal ocorre a produção de material 

discursivo/expressivo revelando que os participantes “trazem elementos ancorados em suas 

experiências cotidianas”. (GATTI, 2005, p. 7). A seleção do material para discussão pode 

corresponder a um texto, um filme, algumas perguntas ou outros recursos que possam 

promover o diálogo sobre o foco do problema abordado. Contudo, referente à conduta do 

pesquisador, a autora afirma que o moderador deve cuidar da “não diretividade”, ele deve 

manter o diálogo com encaminhamentos quanto ao tema para facilitar a troca de informações, 

mas sem tomada de posição. (p. 8). 

Segundo Gatti (2005), é primordial, além do tema, a construção de um roteiro prévio, 

para manutenção dos objetivos do estudo na realização dos grupos. Esse roteiro facilitará a 

verificação do consenso e/ou divergências do grupo sobre o assunto em questão. Esse 

planejamento deve ser pensado com o objetivo de despertar a discussão e garantir a 

participação de todos, expressando suas opiniões e ouvindo seus colegas para que se possa 

observar a manifestação de crenças e atitudes, tentando compreender o processo de 

construção da realidade investigada. Outro aspecto relevante citado por essa autora é a opção 

de participação ou não, após o convite formalizado. O participante deve ser motivado, a 

atividade no grupo focal deve ser atraente para ele, mas sua adesão deve ser espontânea. De 

acordo com a autora, há várias maneiras de se registrar essas interações e, além da gravação 

do áudio, ela sugere a participação de um relator, um indivíduo que auxilia o moderador, 

fazendo anotações do que se passa e do que se fala. 
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3.3 PRODUÇÃO DE DADOS 

 

A investigação dos objetivos propostos nesta pesquisa fundamentou-se na Teoria das 

Representações Sociais de Moscovici (2015) para se tentar compreender como ocorre o 

fenômeno da representação social, apreendendo as ideias, crenças, valores e concepções 

acerca do objeto estudado. Segundo Alves-Mazzotti (2002) é necessário preocupar-se com a 

adequação das teorizações disponíveis para a investigação do objeto, pois a elaboração 

teórica, o quadro referencial “clarifica o racional da pesquisa, orienta a definição de categorias 

e constructos relevantes”, servindo também para antecipação de hipóteses e constituindo-se 

como o instrumento principal para a interpretação dos resultados do estudo. (ALVES-

MAZZOTTI, 2002, p. 31). 

Como já foi dito anteriormente, desde que ocorreu a definição do par sujeito-objeto em 

2018, realizamos a imersão no campo de estudo, inicialmente, com o período exploratório e 

finalizamos com a realização de três grupos focais. Os instrumentos utilizados na fase 

exploratória ocorreram antes da pesquisa propriamente dita e utilizamos breves 

questionamentos escritos (Apêndice A). Para a pesquisa de fato, formulamos o roteiro prévio 

do grupo focal (Apêndice B). Esses instrumentos utilizados levaram em consideração a 

recomendação na literatura da pesquisa qualitativa, para que se esgote o nível de informações 

relevantes obtidas para a questão em estudo, verificando-se a necessidade de 

complementação. 

No dia do grupo focal, antes da gravação do áudio das interações grupais, cada 

participante da pesquisa preencheu um questionário (Apêndice C). Este instrumento de 

complementação da técnica principal foi preenchido antes do início do grupo focal para que 

as respostas individuais fossem isentas da influência grupal. Neste questionário colocamos 

uma prévia de cinco questões que apareceram depois na realização dos grupos. Esse 

complemento revelou-se importante para o conhecimento da pesquisadora acerca do 

pensamento individual sobre o objeto e facilitou a compreensão do pensamento coletivo 

captado nos diálogos. 

Para a realização da técnica do grupo focal é primordial, além do tema, a construção 

de um roteiro prévio (Apêndice B), para manutenção dos objetivos do estudo na realização 

dos grupos, para despertar a discussão e manter o diálogo. Ele serviu de guia para a conversa 

sem engessar o rumo das interações em cada dia. Esse planejamento facilitou a verificação do 
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consenso e/ou divergências do grupo sobre o assunto em questão e a observação da 

manifestação de crenças acerca do objeto. 

As transcrições (Apêndice D) do material discursivo capturado pela gravação de áudio 

dessas interações grupais foram classificadas para o banco de dados (Apêndice E), que foi 

usado como base para a construção de esquemas figurativos. Justifica-se a utilização dessa 

diversidade de instrumentos por tentar “compreender o significado atribuído pelos sujeitos a 

eventos, situações, processos ou personagens que fazem parte de sua vida cotidiana”. 

(ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 2000, p. 132). 

Na origem das representações sociais, o processo de objetivação consiste em observar 

onde o núcleo ou modelo figurativo condensa o sentido da representação social sobre um 

dado objeto. (MAZZOTTI, 2008). Para o autor esse núcleo relaciona-se com o aparecimento 

de figuras de linguagem nos discursos dos sujeitos. Ele acredita que a TRS trata de uma 

“teoria das metáforas” e considera as RS como produtos e processos, portanto elas apresentam 

os significados do objeto para o grupo social. As metáforas aparecem nos discursos dos 

sujeitos e colaboram para a explicação do modelo. Considera-se o uso delas como um 

caminho para se chegar ao núcleo ou modelo figurativo das RS. Elas coordenam e organizam 

os discursos dos sujeitos/grupos. (MAZZOTTI, 1998). Segundo Lima (2018), Mazzotti 

reafirmou a importância argumentativa das figuras de pensamento defendendo sua 

identificação em estudos de RS. 

Nesta pesquisa, para melhor compreender o significado atribuído pelos sujeitos ao 

objeto de representação, realizamos também uma exploração na ficha cadastral e acadêmica 

das crianças, mantida na secretaria do colégio, buscando uma caracterização básica desses 

sujeitos e identificando características socioculturais para auxiliar na compreensão da 

realidade do grupo. 

Todo o material produzido se encontra arquivado, caso haja o interesse de possíveis 

consultas. As transcrições dos grupos focais foram analisadas, permitindo classificar os 

núcleos de sentido, inferindo categorias para a construção de uma análise temática, originando 

tabelas, esquemas e figuras representativas dessa análise. 
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3.3.1 PERÍODO EXPLORATÓRIO 

 

Antes da pesquisa propriamente dita, durante o ano letivo de 2018, participamos de 

alguns momentos de conversa e observação, quando buscamos algumas impressões dos 

alunos da turma escolhida para esta pesquisa. Esses registros (Apêndice A) foram feitos em 

três momentos distintos, no final de algumas aulas de literatura, após a atividade com a leitura 

literária. No espaço comum e da rotina das crianças utilizamos a “rodinha de conversa”, 

explicamos a intenção da pesquisa e no primeiro encontro apenas uma palavra foi solicitada. 

As crianças registraram, numa pequena folha de papel, a palavra-resposta para a seguinte 

questão: o que é leitura para você? Em outro dia letivo, depois de nova interação na rodinha, 

solicitamos de maneira espontânea e por escrito, algumas informações referentes à preferência 

por títulos, segundo a percepção de leituras recentes ou que os alunos gostariam de ganhar 

como presente. E reformulando a pergunta do primeiro encontro, pretendemos saber o 

sentimento expresso por eles durante a leitura. 

Numa última exploração, o projeto de pesquisa já estava aprovado pelo Comitê de 

Ética (Anexo C) e incluímos algumas perguntas referentes ao estudo, no formulário de auto-

avaliação preenchido pelas crianças usualmente no final de cada trimestre letivo. Pretendemos 

saber o que elas gostavam de fazer em seu tempo livre, apreciamos as preferências quanto ao 

formato de leitura, silenciosa, oral ou mediada por outro, e por fim, pedimos que colocassem 

numa tabela, o nome, idade e grau de parentesco de possíveis mediadores que já tivessem 

feito algum tipo de leitura para elas. Partimos do faz-de-conta que envolve as atividades com 

o texto literário e, no preenchimento deste formulário, solicitamos ainda que cada participante 

fizesse o registro de um apelido preferido, para utilização no dia do grupo focal. Esses 

apontamentos da fase exploratória foram cuidadosamente analisados, tabulados e utilizados na 

construção dos instrumentos aqui apresentados. 

 

3.3.2 GRUPOS FOCAIS 

 

Os grupos focais aconteceram em três dias distintos, um dia para cada grupo, no turno 

de aula dos participantes. Para isso foi necessária a prévia autorização de professores de 

outras disciplinas da turma. Esta opção foi feita para facilitar a participação dos alunos nos 

encontros para pesquisa, uma vez que muitos ainda não têm autonomia para voltarem 
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sozinhos para casa, o que inviabilizaria a participação de muitas crianças que moram longe do 

colégio e voltam de condução escolar. Esses esclarecimentos foram prestados aos 

responsáveis da turma, oportunamente na reunião trimestral, última realizada em 2018, que 

ocorreu para falar sobre a avaliação acadêmica dos alunos naquele trimestre. Nesse mesmo 

dia, foi enviado para as famílias um envelope contendo duas vias do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), para permitir a participação de suas crianças, e um bilhete com 

mais esclarecimentos sobre o estudo pretendido. No mês seguinte, houve contato por e-mail 

com esses responsáveis para confirmar dias e horários em que aconteceriam os grupos e 

lembrar a devolução do TCLE assinado. 

Na preparação dos encontros, incluiu-se: a solicitação, junto à direção do campus, de 

uma sala de reuniões com uma mesa grande oval, adequada à gravação da interação verbal 

dos grupos focais; a seleção e disposição de mais de vinte livros (Apêndice F) conhecidos dos 

sujeitos sobre a mesa; a confecção de slides para a exposição com fotos de momentos vividos 

pelos sujeitos; a participação de um relator, contribuindo com a captação de observações 

escritas; a confecção de crachás com os apelidos escolhidos; aquisição de materiais como 

papel, caneta, lápis e borrachas para os preenchimentos necessários; a construção de um 

roteiro prévio com as atividades e perguntas utilizadas para a manutenção do diálogo. 

Na semana em que ocorreram os três grupos focais, após a aula de literatura fizemos o 

convite formal e a distribuição das crianças em grupos. Seguimos os passos da rotina comum 

desses sujeitos, apresentamos uma história na rodinha
13

, sentada no chão, e a partir dela, na 

interação das crianças, mediada pela professora, conversamos sobre as interpretações, 

opiniões e vivências acerca do assunto tratado no texto literário lido. Depois da atividade de 

dramatização da história mediada naquele dia, convidamos as crianças formalmente para 

participar da pesquisa. Explicamos resumidamente a técnica escolhida, o local, os horários e 

dias da semana disponíveis, a necessidade de gravação das conversas e a relevância da 

pesquisa. A seguir, passamos para os grupos de mesas e cadeiras, onde elas escolheram onde 

sentar na disposição dos seis grupos arrumados na sala de aula. A partir desses grupos 

formados esclarecemos as dúvidas sobre a atividade focal e definimos os grupos participantes. 

Para isso, solicitamos um reagrupamento, assim surgiram os três grupos necessários à 

realização da técnica. A constituição dos grupos ocorreu atendendo a forma mais cômoda para 

                                                             
13

Termo referido comumente pelas crianças e professores, em todas as aulas de Literatura, quando se inicia a 

conversa, o primeiro momento de participação na sala. 
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os sujeitos, mas resguardando os objetivos do estudo, e originou um grupo com sete meninas 

e dois grupos com oito meninos cada. 

No dia previsto para cada interação, iniciamos com a assinatura do Termo de 

Assentimento Livre e Esclarecido (TALE), necessário quando a pesquisa envolve crianças, e 

solicitamos o preenchimento do questionário individual. Depois, exibimos um rápido áudio de 

agradecimento e lembretes sobre a atividade focal, gravado pela pesquisadora, com o objetivo 

de desinibi-las para a gravação de seus diálogos a seguir. As atividades começaram guiadas 

pelo roteiro pré-definido, constando de três etapas, sempre iniciadas por uma atividade lúdica. 

Na primeira etapa, disparamos a interação com um jogo que colaborou para a 

concentração e motivação das crianças - o Jogo das Palmas
14

. Ao término da rodada, 

sugerimos uma reflexão fazendo uma pergunta norteadora: “o que significa as leituras 

mediadas na aula de literatura para você?” E juntamente com essa, outras questões foram 

formuladas para o desenvolvimento, manutenção e facilitação dos entendimentos durante o 

diálogo. Você já foi buscar outras leituras a partir de alguma história que ouviu aqui? Qual 

foi? Por quê? O que você sentiu quando ouviu essa história? Por quê? As perguntas remetiam 

aos livros conhecidos, espalhados na mesa, para que pudessem manuseá-los, recordando as 

histórias mediadas, possibilitando a expressão de opiniões e sentimentos acerca do texto 

literário escolhido. 

Os livros disponíveis para as crianças participantes na atividade do grupo focal foram 

selecionados previamente com base no acervo escolhido para as aulas de literatura. Essas 

aulas foram planejadas durante os cinco Anos Iniciais do Ensino Fundamental, portanto os 

livros dispostos na mesa já eram conhecidos deles. 

Na segunda etapa do grupo focal, o Jogo da Bola Imaginária
15

 cumpriu seu papel de 

manter a atenção e divertir, uma brincadeira que motivou a continuação da conversa. O 

prosseguimento ocorreu com a projeção de slides intitulada Memórias, composta por uma 

seleção de fotos da turma, desde 2014 até 2018
16

, envolvida na prática da leitura literária. Esta 

projeção proporcionou muitas lembranças de histórias mediadas e atividades realizadas. 

Cumprindo o objetivo para qual foi proposta, gerou comentários e o diálogo continuou. 

                                                             
14 Jogo de concentração em que uma criança de cada vez bate palma e retorna sempre ao primeiro batedor 

completando a rodada novamente. Na última repetição das palmas, todos devem bater palmas juntos. 
15 Jogo utilizado em práticas cênicas em que as crianças, sentadas numa roda, passam uma bola que não existe, 

elas imaginam estar com uma bola na mão. Geralmente, a primeira rodada é experimentada com uma bola real e 

depois segue a brincadeira com uma bola imaginária, possibilitando a concentração e a criação de maneiras 

diferentes de se passar e receber uma bola. 
16 Esta seleção de fotos foi construída com o material fotográfico disponibilizado no Blog de literatura do CSCI. 
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A última etapa iniciou-se com a brincadeira do Telefone Sem Fio, outra prática 

conhecida que geralmente antecede a mediação das histórias na rodinha. Um momento para 

parar, concentrar e ouvir o outro falando no seu ouvido, e também falar no ouvido de um 

terceiro. Assim, rodou a palavra dramatização, propositalmente escolhida, para se referir à 

atividade que aconteceu a seguir. Propusemos uma experiência de substituição, em que os 

participantes representaram a personagem da “professora de literatura”. Assumiram o papel 

de mediadores de leitura, apenas as crianças que quiseram, e simularam uma conversa 

fazendo perguntas para outros participantes. A personagem “professora” mediou um pequeno 

trecho de uma história escolhida dentre os livros (Apêndice F) que estavam sobre a mesa. 

Depois, diante de um conjunto de oito possibilidades de perguntas expostas em cartões, essa 

personagem escolheu uma questão e fez para a personagem “estudante”. Essa dramatização se 

repetiu o quanto eles quiseram, permitiu que outras personagens mantivessem o diálogo, e foi 

assim até o final do horário previsto. 

 

3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Tão importante como a produção de dados foi a escolha da técnica de análise. Durante 

essa produção, os dados precisam ser organizados e interpretados. É um processo que não 

pode ser negligenciado, pois “os dados não falam por si mesmos”. (CASTRO; FERREIRA; 

GONZALEZ, 2013, p. 61). O procedimento utilizado para a análise dos resultados obtidos 

nas interações dos grupos focais foi inspirado na técnica de análise de conteúdo, na 

perspectiva de Bardin (2016), que consiste no agrupamento de um conjunto de técnicas que 

analisam as situações de comunicação. Esse conjunto recorre a estratégias pragmáticas e 

sistemáticas de exposição dos conteúdos dos enunciados, permitindo a inferência de 

conhecimentos relativos às condições produção/recepção dessas mensagens. Das utilizações 

possíveis por meio dessa análise, por mais variadas que possam ser, podemos “avaliar a 

importância do interdito” nas falas, ou “encontrar o inconsciente coletivo” por detrás das 

interações discursivas. (BARDIN, 2016, p. 37). Um tipo de análise essencialmente 

interpretativa que relaciona os dados produzidos permitindo a compreensão dos mesmos. 

Na perspectiva qualitativa, a análise de conteúdo busca compreender o discurso dos 

sujeitos e o pensamento social que expõe as relações existentes nesses grupos a partir de 

variáveis de ordem psicológica, sociológica, histórica e política, apontando o seu significado. 
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Da diversidade de técnicas que compreendem a análise de conteúdo, praticamos nesta 

pesquisa a análise categorial, caracterizada mais precisamente, como uma análise temática. 

Realizamos o desmembramento do texto em categorias, agrupando os significados obtidos, 

por meio de uma contagem dos relatos pertinentes, apresentados pelos sujeitos da pesquisa. 

Essa análise tem como objeto a linguagem e foi conduzida em três etapas: a pré-análise; a 

exploração do material e o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. 

A primeira etapa iniciou-se com a leitura flutuante, uma leitura mais precisa, cujo 

objetivo principal foi identificar os trechos mais relevantes dos relatos envolvendo a leitura 

literária e construir gradualmente critérios para identificação dos núcleos de sentido, os temas 

que condensam os significados acerca desse objeto percebidos nas transcrições dos grupos 

focais. Assim, definimos as unidades de contexto, as falas significativas do discurso definidas 

na íntegra ou recortadas, marcando-as com uma legenda de cores, em que cada cor 

representava um tema selecionado. Repetimos esse procedimento nas transcrições dos três 

grupos focais. Nessa fase, repensamos o foco do trabalho e refletimos acerca dos objetivos do 

estudo à medida que as leituras do material produzido se repetiam. Também destacamos 

diálogos relevantes acerca dos elementos específicos da leitura literária em diversos 

momentos dos grupos focais. 

Na exploração do material procurou-se codificar e organizar os temas e suas 

categorias. Uma fase longa, onde esses dados foram analisados na ordem de aparição, 

codificados em operações de decomposição ou enumerações. De acordo com regras 

previamente formuladas, sendo palavras, frases ou expressões, elas foram agrupadas e 

classificadas em categorias, verificando-se os temas comuns. Os temas foram utilizados como 

unidades de registro para verificar motivações de opiniões, de crenças, de tendências. A 

categorização produzida também contabilizou o número de incidências semânticas verificadas 

nas transcrições. Essa contagem não foi determinante para a interpretação dos resultados, mas 

auxiliou na indicação de fatores importantes para o estudo de representações sociais. Por 

exemplo, se vários sujeitos indicam através de suas falas as características inerentes a uma 

mesma categoria, isto pode indicar um consenso naquele grupo. De outro lado, a ausência ou 

a baixa incidência frequencial pode indicar de igual modo, que aquela categoria não reflete o 

pensamento do grupo. Tais elementos foram considerados importantes e complementares a 

este estudo. 

Na última fase da análise ocorreu o tratamento e interpretação dos dados, baseada na 

análise temática construída na fase anterior, operados por meio de uma análise qualitativa e 
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quantitativa. Nessa fase construímos tabelas, diagramas, figuras e modelos que condensaram e 

destacaram as informações fornecidas pela análise. Esta interpretação culminou com a 

proposta de um modelo figurativo para cada grupo focal realizado, que esquematizou uma 

hipótese interpretativa para a representação social de leitura literária (face figurativa). Esta 

análise nos permitiu sintetizar os elementos mais significativos para as crianças em relação ao 

objeto e buscar os significados relacionados à cultura dos grupos e às suas práticas sociais 

(face simbólica). Esta intenção corrobora com a TRS, onde a interpretação busca 

compreender a origem das RS identificadas, como elas se objetivam e onde se ancoram. 

Antes de encerrar a análise, apresentamos uma comparação entre os três grupos de 

crianças, exemplificando semelhanças e diferenças, evidenciando dados transversais 

alcançados, além das conclusões obtidas acerca do objeto de pesquisa – a leitura literária. 

Destacamos também a correspondência entre o pensamento social (a representação) e os 

relatos dos grupos aqui estudados. 

Complementando a TRS, Jodelet (2001) afirmou que as representações sociais são 

importantes na vida cotidiana porque nos guiam no modo de nomear e definir conjuntamente 

os diferentes aspectos da realidade diária. Os sujeitos apreendem os acontecimentos da vida 

no cotidiano. As pesquisas fundamentadas na TRS são relevantes porque podemos analisar 

como o conhecimento é adquirido por meio da compreensão alcançada por indivíduos que 

pensam coletivamente, e para isso verificou-se as ideias semelhantes sobre a leitura literária 

para essas crianças. Como o objeto estudado significa pertencimento para os sujeitos, de que 

forma eles apresentaram uma relação afetiva, normativa e de interiorização de experiências 

com essa leitura? Como esse pensamento é compartilhado nas comunicações do grupo? Tais 

questões serão abordadas no capítulo seguinte. 
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4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Iniciamos a análise pelos procedimentos utilizados no período exploratório (Apêndice 

A) que contribuiu para visualizar algumas impressões e caracterizar o coletivo da turma 

envolvida na pesquisa. Nos breves questionamentos e provocações acerca do objeto, a turma 

demonstrou pensamentos sobre a leitura que inicialmente guiaram esta investigação. A leitura 

foi exemplificada em apenas uma palavra, revelando em porcentagem maior a “imaginação”, 

seguida de outros vocábulos como podemos observar no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 1 – O que significa leitura para você? 

 

 

Em outro momento do período exploratório, a turma sinalizou uma baixa procura por 

livros de Literatura e o sentimento externado durante as leituras elencadas pôde ser 

significado em maior quantidade por palavras como “alegria/feliz” seguidas de expressões 

únicas como verificamos a seguir: 
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Gráfico 2 – O que você sente quando lê? 

 

 

Na etapa final deste período exploratório, no quesito “o que gosta de fazer em seu 

tempo livre?”, a leitura apareceu duas vezes apenas no universo de 25 alunos, como podemos 

observar na construção do gráfico: 

 

Gráfico 3 – O que você gosta de fazer em seu tempo livre? 
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Em outro quesito, nesse mesmo dia, uma tabela com possíveis mediações de leitura 

fora da escola foi preenchida por eles. Para muitos, os mediadores de leitura apareceram na 

família, em sua maioria pelas leituras de estudos e deveres escolares. E para algumas crianças, 

a leitura literária apareceu somente na escola, mediada pela professora. 

A próxima análise refere-se ao questionário (Apêndice C) preenchido por cada 

participante, antes do grupo focal, no dia marcado para a atividade. Esse instrumento 

complementar auxiliou a compreensão do coletivo formado em cada um dos três grupos 

focais e a apresentação dessas impressões aparece separadamente na análise de cada grupo na 

sequência desse capítulo. 

Como passo seguinte, as transcrições das gravações (Apêndice D) foram analisadas 

separadamente para cada um dos três grupos focais previstos e trechos dessas transcrições 

relevantes referentes ao objeto de pesquisa foram agrupados por nível semântico. Seguimos o 

roteiro prévio (Apêndice B) construído como guia para os diálogos dos grupos focais e foram 

percebidos dois temas para categorização: “Histórias mediadas” e “Ausência das Histórias 

Mediadas”. Essa percepção destinou-se ao Grupo I (apenas meninos), ao Grupo II (apenas 

meninas) e ao Grupo III (apenas meninos). Dentro de cada um desses temas, foram inferidas 

categorias com significações relacionadas ao uso da leitura literária na aula de literatura que 

visa, principalmente, proporcionar a prática dessa leitura para formação de leitores. 

Para organização dos dados e apresentação desta análise, os temas foram divididos em 

categorias que indicam a quantidade de trechos relevantes encontrados nas transcrições. Para 

cada grupo, os temas foram detalhados em tabelas constituídas de um exemplo de relato para 

cada categoria, para demonstrar a relevância desses agrupados semânticos. 

 

4.1 GRUPO I – MENINOS DA TURMA DE 5º ANO 

 

Iniciando pelas informações obtidas através do questionário (Apêndice C) respondido 

por cada componente antes da realização da atividade focal, podemos apreender alguns dados 

acerca do objeto e conhecer o coletivo formado no mês de fevereiro de 2019. As respostas a 

seguir correspondem ao grupo de oito meninos com idades variando entre 11 e 13 anos que 

escolheram interagir no primeiro dia do grupo focal. A maioria do grupo referiu-se à 

possibilidade de “aprender mais” com a leitura literária e destacaram-se duas respostas sobre a 

importância dessa leitura que “incentiva a gente a ler” e por meio dela “conseguimos imaginar 
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as histórias”. Eles atribuíram o sentimento de bem-estar ao tipo textual, condizente com o 

expressado na fala “eu me sinto um herói”, o que exemplificou um tipo de personagem muito 

utilizado na leitura literária. 

Como recomendado na literatura acadêmica acerca da realização de grupos focais, 

tivemos a participação de uma relatora no dia desse encontro discursivo. Ela percebeu que o 

grupo de meninos pareceu não estar muito atento à exibição do áudio explicativo 

disponibilizado pela pesquisadora para iniciar este encontro. Logo, alguns alunos mostraram-

se interessados pelos livros que estavam dispostos sobre a mesa (Apêndice F) e observou que 

um dos participantes ficou preocupado em organizar a ordem de participação oral para que 

todos pudessem se ouvir. Ela observou muito entusiasmo na realização do jogo da bola 

imaginária e muito contentamento ao recordar os momentos passados na sala de Literatura por 

meio das fotos exibidas nos slides. Este foi um momento muito descontraído, o que provocou 

certa dificuldade na colaboração quanto a esperar sua vez de falar, uma dupla de alunos ficou 

conversando paralelamente à exibição e foi necessária a intervenção da pesquisadora. Quando 

foi solicitado que escolhessem um dos livros sobre a mesa, na lembrança alegre das histórias, 

eles começaram a falar de curiosidades e percepções acerca dos títulos escolhidos. Quando a 

proposta de dramatizar se iniciou, a tarefa de “ser professora” motivou muito os alunos. 

No campo de pesquisa estudado, na aula de literatura, as crianças praticam a leitura 

literária por meio de mediações com as histórias, e na busca dessa leitura como objeto de 

estudo pudemos descobrir significados que contribuem para a formação do leitor. A partir da 

transcrição da interação focal (Apêndice D), seguindo para a tabulação construída por meio 

do banco de dados usado como insumo dos modelos figurativos (Apêndice E), podemos 

observar nas Tabelas 1 e 2, a participação ativa das crianças do Grupo I produzindo relatos 

evidenciados na discussão do assunto como demonstra a análise a seguir. 

Na Tabela 1, os alunos apontaram suas opiniões e crenças sobre as “Histórias 

Mediadas” que compuseram o primeiro tema identificado. Alguns participantes demonstraram 

a experiência com o texto literário relacionada ao seu próprio contexto de vida, mostrando a 

função primordial da literatura no ambiente escolar, a de humanizar por meio das palavras,  

estimulando as relações com o outro e com o mundo, colaborando para que essa experiência 

de leitura participe de sua formação leitora. Dessa forma, A2
17

 recordou uma história ouvida 

                                                             
17 Os sujeitos da pesquisa foram identificados aqui pela letra A (aluno) seguida da enumeração correspondente à 

ordem de escolha do dia de participação feita por eles e também, de acordo com o início dos relatos na interação 

focal. Inicialmente, pensamos em utilizar os apelidos escolhidos por eles e usados na interação, mas verificamos 

que alguns desses codinomes não guardavam inteiramente o anonimato das crianças referidas. 
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no 3º ano, chamada Um Pipi Choveu Aqui, de Sylvia Orthof, ele relacionou-a com um 

acontecimento de sua vida, pois segundo ele essa história tinha ficado em sua “mente” e, 

resumidamente, relatou: 

O menino foi pra escola, aí ele tava com vontade de ir no banheiro, aí ele não queria, 

aí tipo, ele pediu pra tia pra ir no banheiro, ela não deixou, aí, aí ele se mijou nas 

calças. Aí, tipo ele encheu a escola toda. (A2) 

 

Durante a interação focal, uma das propostas foi escolher um livro de Literatura para 

comentar. Eles justificaram a escolha da história e acabaram por evidenciar os conhecimentos 

adquiridos sobre essa leitura. Destacou-se um gênero literário citado de forma recorrente no 

grupo, a Mitologia Grega. Na lembrança destas histórias, eles demonstraram conhecer a 

estrutura da narrativa e elencaram os elementos que compõem este tipo de texto. Por exemplo, 

o relato de A6 que reconheceu na origem dos textos mitológicos a não identificação de sua 

autoria, pois são textos muito antigos criados para explicação da criação do mundo. Esses 

contos viajaram por tempos e lugares distintos e passaram de geração a geração, assim ele 

desejou também repassá-los: 

É, eu gosto muito dessas histórias porque a gente aprende outras coisas novas, mitos 

novos, histórias novas e é bom também porque um dia a gente pode repassar essas 

histórias, né, para os nossos familiares, filhos... (A6) 

 

O relato de A6, além do sentido do conhecimento, denotou um sentimento de prazer, 

de se entreter com os textos assumindo a possibilidade de perpetuar essas histórias na tarefa 

de mediá-las para outros. 

Alguns alunos evidenciaram a curiosidade como outro elemento do texto literário que, 

para além de despertar o gosto pela leitura, também pode provocar um deslocamento no 

pensamento do leitor. Assim, pode colaborar na motivação pela leitura e ainda auxiliar no 

processo de maturação da criança. Esse leitor movido pela curiosidade pode mergulhar na 

profundidade das construções literárias, reconhecendo suas particularidades, extensão e 

sentidos. Destacamos um discurso em que A1 relatou sua experiência de leitura baseada em 

recursos tecnológicos, na utilização funcional e favorável do celular aliando-se à leitura. 

Percebemos novamente o entretenimento proporcionado a partir dessas histórias, agora 

extrapolando o momento escolar, no movimento do aluno buscando complementação de 

informações sobre um texto mediado na sala de aula: 

Eu acho bom porque também, às vezes, a gente fica curioso para saber o final da 

história, porque tem muitas histórias que não acabam, tem mais coisas, tipo aí como 

que a gente já tem o celular, a tecnologia tá bem avançada, as histórias também a 
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gente pode pesquisar pela internet e vê ah... Histórias que a gente não acabou e tal, e 

é bom porque a gente tem curiosidade e gosta de ler às vezes, assim... (A1) 

 

A maioria dos alunos do Grupo I citou o aprendizado como o produto mais importante 

resultante da utilização dos textos literários na escola. Eles demonstraram a motivação pela 

leitura por meio do conhecimento de muitas histórias e da curiosidade por mais informações 

acerca dos textos. A imaginação foi o elemento relacionado à leitura literária menos citado 

por esse grupo. A convicção deles pela aprendizagem foi realçada no relato de A7, que 

explicou a estrutura narrativa dos textos da tradição oral. Ele expressou seu gênero literário 

preferido, por meio de uma história iniciada há muito tempo, nas tentativas de Sherazade para 

escapar da morte prometida pelo sultão, mas este acabava ficando muito interessado em ouvir 

o final das encantadas narrativas e postergava o enforcamento da narradora: 

A história que eu gostei foi Mil e Uma Noites, a pessoa ficava contando para outra 

pessoa, aí ela tipo queria saber o final da história, aí ela acabava dormindo, aí no dia 

seguinte não queria saber, aí contava, várias histórias, mil e uma noite contava, o 

final de uma história, todo dia. (A7) 

 

Para grande parte do grupo, a mediação dos textos literários foi importante na 

aquisição de conhecimento. Na Tabela 1, consideraram que eles também poderiam ser 

mediadores repassando essas leituras para outras pessoas. Eles lembraram e comentaram 

diversas histórias conhecidas por meio da prática de leitura. E novamente, A7 contribuiu com 

o exemplo de uma estratégia de mediação que provoca a antecipação do enredo da história, 

interrogando o sentido do título da obra e valorizando esse elemento do livro: 

Acho que você contou essa história, Chuva de Manga, quando eu vi o nome, eu 

pensei assim, será que é um garoto que tá com fome, vai pedir para Deus mandar 

várias mangas pra ele comer? Eu pensei que era isso. (A7) 

 

Este aluno recordou a história Chuva de Manga de James Rumford que veio de um 

distante país, o Chade, no centro do continente africano. Onde a florada das mangueiras e o 

poder da imaginação de um menino africano provocam a felicidade em sua aldeia. Ele 

compartilhou com seu grupo o conhecimento adquirido por meio da experiência com o texto 

literário. 

Para esse grupo, as atividades realizadas com a leitura literária favoreceram o 

aprendizado de outras habilidades que concernem ao convívio social. Aprendizagens que 

foram citadas no diálogo de A4 e A1, revelando que o trabalho coletivo pode facilitar a 

formação de um grupo de leitores, assim como contribui para o desenvolvimento das 

estruturas mentais por meio das relações estabelecidas com o outro: 
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E também, a gente lê compartilhado. (A4) 

 

E a gente aprende também ser tipo um grupo, né, porque a gente também faz um 

monte de trabalho em grupo, a gente aprende a trabalhar com outras pessoas. (A1) 

 

Tabela 1 – Tema Histórias Mediadas no Grupo I 

Categoria Fx Relatos 

Suscita Aprendizado 16 

“(...), porque ficou na minha mente e eu gostei dessa história. 

Porque teve um... Quando eu tava no primeiro ano, eu pedi pra 

professora ir ao banheiro e ela não deixou, aí aconteceu a 

mesma coisa.” (A2)  

Suscita 

Entretenimento 
9 “(...) É, eu gosto muito dessas histórias (...)” (A6) 

Suscita Imaginação 2 
“(...) é igual ao A6 falou que a gente pode ter imaginação (...)” 

(A2) 

Suscita Importância 

de Aprender 
8 

“(...), eu gosto dessas histórias porque é sempre bom aprender... 

Aprender mais coisas.” (A2)  

Suscita Importância 

da Mediação 
10 

“(...), igual quando você contou a história dos deuses tipo eu não 

sabia tanto (...)” (A7) 

Suscita Lembrança 27 

“Ele se vestia de homem estiloso lá, sabe, falava bonito, essas 

coisas, aí depois ele se transformava, ele até foi preso na 

garrafa.” (A5) 

Suscita Motivação 

para Leitura 
6 

“Eu já fui! Eu fui buscar, assim, na wikipedia, assim, 

Titanomaquia, aí eu li tudo lá na wikipedia.” (A3) 

 

Na Tabela 2, as impressões mantidas pelo grupo quanto ao Tema “Ausência das 

Histórias Mediadas” encaminhou a discussão para o consenso pelo descontentamento. Nas 

categorias do tema, eles manifestaram a tristeza e a falta que sentiriam do momento de 

compartilhamento dos textos literários. Eles relacionaram a leitura literária com a importância 

de aprender, de ocupar seu tempo com as leituras, de usar muito a imaginação e de ajudar no 

desenvolvimento da sua capacidade de ler. De novo, eles ressaltaram a importância da 

mediação e a reclamação de A2 foi destacada: 

Eu ia achar uma pena porque tantos anos com... Tendo literatura, aí vai acabar 

assim, poxa, uma pena. (A2) 
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De acordo com a proposta do letramento literário, a literatura deve ser ensinada para a 

construção e reconstrução da palavra que nos humaniza, o que necessita ocorrer num processo 

de mediação dialógica da leitura literária na sala de aula. Este processo pode provocar um 

momento de afetação mútua entre seus interlocutores e pode deixar marcas dessa experiência 

de leitura pela vida afora. Na interlocução com a leitura literária, A5 revelou ser crítico quanto 

à utilização desses livros selecionados, fazendo escolhas e valorizando-as. Outra possibilidade 

proporcionada pela utilização da Literatura, o pensamento crítico pode ser estimulado, 

favorecendo a compreensão da realidade, por meio dessa linguagem artística, elaborada com 

recursos diferenciados e que desperta o universo imaginário das crianças: 

É ruim, porque tipo a gente pode ler em casa, na biblioteca, só que na literatura tem 
livros, sabe legais, muito legais. (A5) 

 

A constatação de que nos Anos Finais do Ensino Fundamental não existe a aula de 

Literatura significou para esses alunos adquirir menos aprendizado e provocou no discurso 

deles o desejo de retornar quando quisesse aos EFAI. 

 

Tabela 2 – Tema Ausência das Histórias Mediadas no Grupo I 

Categorias Fx Relatos 

Suscita 

Descontentamento 
6 

“É, vou sentir muita falta, a gente vai perder muitas coisas, 

além de perder as aulas (...)” (A4) 

Suscita 

Importância da 

Imaginação 

1 
“(...), usa bastante a imaginação, é que sem, a gente não vai ter 

muito, a gente pode usar muito a imaginação, né?” (A1) 

Suscita 

Importância de 

Aprender 

4 
“(...) Ficar, todo dia no videogame não é muito legal. Ficar, 

sabe? Ficar com mente poluída (...)” (A3) 

Suscita 

Importância da 

Mediação 

5 
“(...) porque tantos anos com... Tendo literatura, aí vai acabar 

assim (...)” (A2) 

 

Ao longo desta análise, eles reconheceram as particularidades da leitura literária e 

trataram de aspectos motivadores para leitura. Um aluno, reafirmando o aprendizado 

proporcionado pelo uso desses textos mediados, resolveu adjetivar a leitura literária na forma 

de uma metáfora: 
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É, eu também acho que é um bom negócio pra nossa aprendizagem, pra nossa 

inteligência, só isso. (A4) 

 

Neste discurso, vale a pena observar que “bom negócio” é um indicativo de algo que 

significa mais que lazer, pode ser uma boa oferta, uma coisa admirável. Pode-se entender a 

partir deste comentário que, se para o grupo a falta da leitura literária tornaria ruim seu 

aprendizado, de forma análoga, a manutenção dessa leitura mediada em seu cotidiano, faz 

desse conteúdo uma importante contribuição para sua aprendizagem e sua possível formação 

leitora. 

O resultado da análise deste grupo focal permite retomar a TRS e propor um modelo 

figurativo da representação social de leitura literária (Figura 1). Essas crianças demonstraram 

um consenso quanto à utilização dessa leitura em suas práticas cotidianas, guiando seus 

interesses e fazendo parte da comunicação entre eles. Conforme já mencionado, o modelo 

figurativo foi proposto por Moscovici (1978, 2012) para expressar uma imagem que 

concretiza o objeto de representação para o grupo, ordenando as informações e coordenando 

os termos da representação. Este modelo, ou esquema, também corresponde ao processo de 

objetivação, no qual ocorre a materialização do objeto por meio de uma imagem, 

transformando o conceito em uma figura. Este processo aproxima-se de uma estrutura 

imagética da representação tornando-se guia no modo de nomear e definir os diferentes 

aspectos da realidade, contribuindo para a compreensão da formação da representação social 

pelo grupo. (JODELET, 2001). 

Como informamos na metodologia, essas crianças foram alocadas em três grupos 

diferentes para facilitar o desenvolvimento da técnica escolhida para esse estudo. Apesar 

disso, elas compõem um grupo maior na turma do 5º ano que partilha diariamente as mesmas 

aulas, com leituras, jogos e brincadeiras. Dessa forma, propomos o mesmo modelo figurativo 

para os três grupos focais. No caso do Grupo I, a Figura 1 procurou expor o modelo figurativo 

proposto como hipótese interpretativa de sua representação social de leitura literária. 
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Figura 1 - Modelo figurativo da representação social de leitura literária para alunos do Grupo 

I – uma hipótese interpretativa: 

 

 

Dentro dos temas percebidos nesta pesquisa buscamos os elementos imagéticos que 

condensam o significado de leitura literária para essas crianças e formulamos o esquema 

explicativo composto pelas imagens da imaginação, do aprendizado e da diversão. 

Complementando esse modelo imagético consolidou-se a imagem da aula de literatura, termo 

que condensou o significado da leitura literária para o coletivo dessa turma de 5º ano. 

Verificamos assim, o processo de objetivação, onde o núcleo ou modelo figurativo condensa o 

sentido da representação social sobre um dado objeto. (MAZZOTTI, 2008). Para o autor esse 

núcleo relaciona-se com o aparecimento de figuras de linguagem nos discursos dos sujeitos. 

Ele acredita que a TRS trata de uma “teoria das metáforas” e considera as RS como produtos 

e processos, portanto elas apresentam os significados do objeto para o grupo social. 

(MAZZOTTI, 1998). 

Percebemos no Grupo I o aparecimento de uma metáfora espontânea formulada no 

relato de um menino que ao experimentar a leitura literária na aula de literatura ao longo de 

cinco anos revelou-a como um “bom negócio” para o seu aprendizado. Essa metáfora 

colaborou para a construção do modelo figurativo da RS de leitura literária, assim 

consideramos o uso de metáforas como um caminho para se chegar ao núcleo figurativo de 

uma representação, pois elas coordenam e organizam os discursos dos sujeitos/grupos. 

(MAZZOTTI, 1998). Segundo Lima (2018), Mazzotti reafirmou a importância argumentativa 

das figuras de pensamento defendendo sua identificação em estudos de RS. 
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Corroborando essa formulação, a imagem do aprendizado apareceu de forma 

recorrente nos relatos apreendidos nesse grupo focal. Todavia, essa imagem principal 

relacionou-se com as imagens da diversão e da imaginação proporcionada na leitura dos 

textos literários. As crianças da turma do 5º ano revelaram por meio dessas imagens a 

importância do objeto pesquisado como incentivo para a leitura, assim como a importância da 

mediação das histórias em sua formação leitora. 

 

4.2 GRUPO II – MENINAS DA TURMA DE 5º ANO 

 

Iniciando pelas informações obtidas através do questionário (Apêndice C) respondido 

por cada componente antes da realização da atividade focal, podemos apreender alguns dados 

acerca do objeto e conhecer o coletivo formado no mês de fevereiro de 2019. As respostas a 

seguir correspondem ao grupo de sete meninas com idades variando entre 10 e 11 anos que 

escolheram interagir no segundo dia do grupo focal. Suas respostas consideraram o 

aprendizado por meio da leitura literária como um aspecto importante e motivador. No 

conjunto das respostas destacaram-se dois relatos em que “se a história é boa sentimos mais 

vontade de ler” e “é bom saber sobre as histórias de antigamente”. Essa última fala referindo-

se as narrativas mitológicas, um gênero literário muito utilizado no 5º ano dos EFAI. 

Como recomendado na literatura acadêmica acerca da realização do grupo focal, 

tivemos a participação de um relator no dia desse encontro discursivo. Ele percebeu que o 

grupo de meninas pareceu muito disperso no início do encontro e continuou agitado no 

momento dos preenchimentos do termo de assentimento e do questionário. Os livros dispostos 

sobre a mesa (Apêndice F) despertaram a atenção das meninas que logo começaram a fazer 

suas escolhas por autores preferidos, conversando sobre os títulos e suas autorias. O diálogo 

sobre o que gostam de imaginar foi espontâneo, revelando sonhos e desejos. O momento da 

projeção das fotos da turma foi ensurdecedor porque o entusiasmo de comentar e de se 

reconhecer nas fotos provocou muita emoção. Quase todas falaram muito, até fora de hora, 

algumas vezes necessitando intervenção da pesquisadora e outras vezes, elas mesmas se 

exaltavam e reclamavam do falatório. A fala de uma das alunas chamou muita atenção ao 

dizer durante o diálogo sobre a leitura: “Eu posso me expressar nessa aula!” 

No campo de pesquisa estudado, na aula de literatura, as crianças praticam a leitura 

literária por meio de mediações com as histórias, e na busca dessa leitura como objeto de 
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estudo pudemos descobrir significados que contribuem para a formação do leitor. A partir da 

transcrição da interação focal (Apêndice D), seguindo para a tabulação construída por meio 

do banco de dados usado como insumo dos modelos figurativos (Apêndice E), podemos 

observar nas Tabelas 3 e 4, a participação ativa das crianças do Grupo II produzindo relatos 

evidenciados na discussão do assunto, como demonstra a análise abaixo. 

Na Tabela 3, as alunas apontaram suas opiniões e crenças sobre as “Histórias 

Mediadas” que compuseram o primeiro tema identificado. Alguns participantes demonstraram 

que, por meio da leitura literária mediada, sentem mais vontade de ler, porque o texto instiga 

sua curiosidade. A aluna A14 exemplificou o trabalho realizado com a autoria, um dos 

elementos constituintes do livro. Na perspectiva do eixo livro, explora-se na obra literária a 

autoria, a ilustração, a diagramação/paginação e editoração. Essa aluna referiu-se a busca que 

fez na internet por outros livros de um autor conhecido na aula: 

Eu sim. Às vezes, eu procurava no Google o autor e via os livros dele. Às vezes, eu 

comprei até vários livros por causa do autor. (A14) 

 

Em outro relato, a mesma aluna descreveu a capacidade que a Literatura tem de 

atender nossa necessidade de ficção e fantasia, estimulando a imaginação. Juntamente, ela 

identificou a mediação das histórias como facilitadora desse processo, motivando a leitura, 

pois de acordo com grande parte das meninas do grupo, quando estão lendo sozinhas não 

conseguem imaginar muito: 

É...  Eu acho que você... Deu uma inspiração, para você começar a ler um livro, (...) 

Eu já me imagino dentro do Universo, eu fico me incluindo. (A14) 

 

No diálogo acerca de leituras conhecidas, dispondo de livros sobre a mesa, algumas 

meninas apontaram os contos de medo como narrativas favoritas. A tradição oral foi 

recordada especificamente por uma história mediada no 4º ano, “O Plano do Capeta”, que faz 

parte da coletânea de contos de medo do folclore brasileiro, encontrada no livro Sete contos 

de Arrepiar, de Flávio Morais. A partir dessa conversa, a aluna A10 identificou o papel da 

professora para a motivação da leitura e relacionou seu interesse por histórias de “terror”, 

como também já havia referido uma lenda urbana: 

Isso! Aí eu falei, (...) Você tem algum da Loira do Banheiro, e tal? Aí você me deu 

esse, que tem um monte de histórias. (A10) 

 

Na incorporação dos textos literários às práticas cotidianas da sala de aula, outro 

gênero literário mereceu destaque na conversa, a mitologia. A leitura dos mitos significa um 

mergulho na linguagem, confirmando nossa humanidade como seres de palavra. Nesse 
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discurso, acerca do trabalho plástico para desenhar os deuses mitológicos, referenciados na 

leitura literária, percebe-se que A14, além do conhecimento adquirido, demonstrou o 

entretenimento proporcionado pela construção das personagens referidas a partir do texto 

literário mediado. Assim, ela expôs o potencial do texto literário que possibilita ao leitor um 

conhecimento profundo do mundo, tal como faz a ciência, por outro caminho: 

Nessa... Eu gostei muito desse dia porque a gente trabalhou com posters. Isso... É...  

Como posso dizer? Me aproximou mais a cultura... dos deuses. (A14) 
 

No compartilhamento dessas leituras percebemos a possibilidade de experimentar a 

dimensão socializadora dos textos literários. A leitura feita com seus pares pode favorecer a 

percepção dos sentidos que o outro construiu, direcionando essa aprendizagem para uma 

cumplicidade mútua e podendo formar uma comunidade de leitores, como dito na explicação 

de uma criança sobre esse comportamento: 

A gente conversa sobre a história... A gente ouve a opinião de todos e todos ouvem a 
nossa opinião. (A9) 

 

A maioria do Grupo II significou a relevância da leitura literária como possibilidade 

de imaginar mais, de se deslocar para outro mundo. Colaboram com a idéia de que a 

Literatura pode provocar um encantamento, pode despertar o imaginário infantil e fazer com 

que a criança perceba uma experiência lúdica de criação no universo dessas histórias. 

Tabela 3 – Tema Histórias Mediadas no Grupo II 

Categorias Fx Relatos 

Suscita 

Aprendizado 
10 

“São textos que... Pra mim, poesia são textos que rimam no 

final que não precisam fazer muito sentido, assim uma rima ou 

poema... Ih, eu acho... Que só.” (A14) 

Suscita 

Descontentamento 
5 

“(...), eu acho que quando você tá fazendo uma leitura lá, tem 

gente que fala muito, eu prefiro ler sozinha (...)” (A11) 

Suscita 

Entretenimento 
14 

“Nessa... Eu gostei muito desse dia porque a gente trabalhou 

com posters (...)” (A14) 

Suscita Imaginação 18 “Parece que você tá dentro do livro.” (A9) 

Suscita 

Importância da 

Mediação 

21 “Eu prefiro que alguém conte para mim (...)” (A15) 
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Suscita Lembrança  23 

“(...), esse aqui, até da Loira do Banheiro, você leu uma 

história, eu falei que era parecida, que acho que era essa aqui, 

você tava falando de terror, não sei o quê...” (A10) 

Suscita Motivação 

para Leitura 
9 

“É importante pra mim porque me dá mais vontade de ler. Dá 

curiosidade.” (A9) 

 

Durante a análise do Grupo II, percebemos que as meninas reconheceram as 

particularidades da leitura literária e trataram de aspectos motivadores para leitura como a 

estimulação da curiosidade, o aprendizado adquirido, o entretenimento proporcionado e 

principalmente, a imaginação despertada com essas leituras. Contudo, as meninas revelaram o 

descontentamento quanto à conversa após a história mediada. A maioria do grupo disse não 

gostar de ouvir a opinião dos outros, pois disseram gostar de pensar sozinha. 

Em contrapartida, na Tabela 4, elas demonstraram o descontentamento pela “Ausência 

das Histórias Mediadas”, o segundo tema que compôs essa tabela e suas respectivas 

categorias. Nos diálogos acerca do texto literário, na ausência da aula, elas valorizaram a 

linguagem artística como morada dos sentimentos, onde fruir a leitura não indica somente o 

prazer de ler, pois essa leitura pode provocar deslocamentos e conflitos. Assim, nas 

argumentações tratadas abaixo podemos perceber discursos conflitantes acerca do convívio 

com essa leitura, característica psicológica da variedade do pensamento humano, manifestado 

no cotidiano repleto de impressões que podem mudar diversas vezes. 

No primeiro caso, A10 relatou que não gostava do compartilhamento da imaginação 

acerca da história mediada. Já em seu segundo depoimento, vale à pena destacar que ela 

definiu sua participação na aula com histórias mediadas, não por obrigação, o que podemos 

por analogia inferir o sentido da sua satisfação, o caráter de entretenimento com essa leitura. 

Ela desejou e revelou ser importante saber mais. Por isso, ela se mostrou descontente pela 

ausência das histórias mediadas coletivamente, considerando que a imaginação proporcionada 

favorece sua entrada na atmosfera dos acontecimentos do texto literário: 

Eu também não gosto, que quando tipo, ah, eu tô lendo uma história, e uma pessoa 

também tá lendo comigo, aí tá acabou a história, aí a pessoa vai lá e conta o que 

imaginou... Eu não gosto disso. Gosto de falar o que eu imagino. Não pensar do que 

ela imagina [...] (A10) 

 

Ah, sentiria muita tristeza né, porque assim, além de eu lê em casa, é aproveitar a 
aula de literatura, já é mais um esforço que eu tô fazendo, mais uma imaginação que 

eu tô sentindo, nesse momento, não é só porque eu tô vindo aqui por obrigação, eu 

tô aqui vindo aqui pra saber e porque eu me importo mesmo. (A10) 
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No segundo caso, de outra aluna, o descontentamento de A11 revelou que ela prefere 

ler sozinha para poder imaginar. Mas diante da possibilidade de não mais interagir com os 

outros ela se contradiz, dizendo que a mediação da leitura na aula propicia maior penetração 

no universo imaginário e que é importante reservar um tempo para a leitura: 

(...) Eu acho que quando você tá fazendo uma leitura lá, tem gente que fala muito, eu 

prefiro ler sozinha porque eu consigo imaginar, eu me tranco no quarto, eu fico lá 

lendo horas. (A11) 

 

Ah é... Porque antes das aulas de literatura, a gente não consegue imaginar muito, 

como vai ser nosso futuro, ou a gente até mesmo não consegue entrar nas histórias, a 

gente fica mais preocupado com o mundo. (...) Sei lá, é uma diferença, pegar um 

tempo pra lê... (A11) 

 

Para A11, a leitura literária pode ocupar o seu tempo, pode entretê-la e fazer diferença 

em sua vida. Ela revelou que não é possível somente tratar do real, como dito por ela, das 

preocupações com o mundo, ela necessita imaginar para viver. O elemento imaginário 

apareceu como fonte de sobrevivência para ela, motivando-a para a leitura e participando de 

sua formação leitora. No relato de “pegar um tempo pra lê”, ficou implícito seu 

descontentamento pela ausência da aula, também manifestado na tabela a seguir: 

 

Tabela 4 – Tema Ausência das Histórias Mediadas no Grupo II 

Categorias Fx Relatos 

Suscita 

Descontentamento 
6 “Eu vou vir aqui todos os dias.” (A15) 

Suscita 

Importância da 

Imaginação 

2 “Sentiria falta de imaginação (...) (A12) 

Suscita 

Importância de 

Aprender 

1 

“(...) nesse momento, não é só porque eu tô vindo aqui por 

obrigação, eu tô aqui vindo aqui pra saber e porque eu me 

importo mesmo.” (A10) 

Suscita 

Importância da 

Mediação 

3 
“(...) porque literatura eu ouço toda semana, aí a gente lê, né.” 

(A12) 
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Como visto na Tabela 4, a ausência da prática de leitura denotou um descontentamento 

da maioria, valorizando a importância da mediação, o elemento imaginário e a importância de 

aprender. Podemos pensar que indiretamente esses aspectos relacionam-se com a motivação 

para a leitura. Como disseram antes, elas teriam menos histórias e menos imaginação. Esse 

aspecto fundamental foi reafirmado pela aluna: 

Eu gostei dessas leituras porque às vezes no início a história fica muito chata, mas 

você continua lendo, aí você praticamente entra na história. (A12) 
 

No depoimento acima, podemos verificar na expressão grifada que a criança utilizou o 

sentido figurado “praticamente entra na história”, o que significou para esta menina se 

imaginar participante da história. Dessa forma, ela concordou com a importância dessa leitura 

para sua formação leitora, à medida que o texto literário tem como pressuposto deixar espaços 

a serem preenchidos pelo leitor, espaços de criação, do novo, da experiência da criança, 

abrindo-se ao imaginário. A entrada da menina na história revelou a natureza essencialmente 

formativa da Literatura, que pode afetar o consciente e o inconsciente dos leitores de maneira 

bastante complexa e dialética, assim como na própria vida, diferenciando o texto literário de 

outros textos que manifestam apenas a intenção pedagógica de informar. 

Essa boa experiência com o uso da leitura literária pontuada pela existência de 

algumas críticas eventuais denotou que essa leitura é fundamental para o grupo e que sem ela, 

a formação dos leitores seria prejudicada. A análise das interações do Grupo II permite 

retomar a TRS e propor um modelo figurativo da representação social de leitura literária 

(Figura 2). Elas demonstraram um consenso quanto à utilização dessa leitura, como guia de 

seus interesses e fazendo parte da comunicação entre elas. Elas negociaram, compartilharam e 

influenciaram o grupo, visto que a leitura literária faz parte do cotidiano delas constituindo-se 

assim um objeto de representação. Assim, foi possível propor um modelo figurativo 

(MOSCOVICI, 1978, 2012) da representação social de leitura literária para expressar uma 

imagem que concretiza o objeto de representação para o grupo. Este processo de objetivação 

contribui para a compreensão da formação da representação social pelo grupo. (JODELET, 

2001). 

A Figura 2 apresenta o mesmo modelo figurativo do Grupo 1 como hipótese 

interpretativa da representação social de leitura literária, porque as meninas do Grupo II, 

assim como os meninos dos outros grupos participam de uma única turma, apenas foram 

alocados em três grupos diferentes para o desenvolvimento da técnica escolhida para esse 

estudo. Essas crianças compõem um grupo maior na turma de 5º ano que partilha diariamente 
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as mesmas aulas com leituras, jogos e brincadeiras. Dessa forma, propomos o mesmo modelo 

figurativo para os três grupos focais. 

 

Figura 2 - Modelo figurativo da representação social de leitura literária para alunas do Grupo 

II – uma hipótese interpretativa: 

 

 

Dentro dos temas percebidos nesta pesquisa buscamos os elementos imagéticos que 

condensam o significado de leitura literária para essas crianças e formulamos o esquema 

explicativo composto pelas imagens da imaginação, do aprendizado e da diversão. Contudo 

na argumentação do Grupo II percebida no discurso da interação focal, a imagem principal foi 

a imaginação, fortemente revelada em diversos momentos dos relatos das crianças que 

objetivaram a RS de leitura literária na aula de literatura. 

Colaborando para o nosso entendimento percebemos também, nesse grupo, o 

aparecimento de uma metáfora espontânea formulada no relato de uma menina que, ao se 

referir a leitura literária na aula de literatura, revelou a possibilidade de “praticamente entra na 

história”, denotando a imagem da imaginação como significado dessa leitura para elas. Essa 

analogia colaborou para a construção do modelo figurativo da RS de leitura literária, pois 

consideramos o uso de metáforas como um caminho para se chegar ao núcleo figurativo de 

uma representação. Elas coordenam e organizam os discursos dos sujeitos/grupos. 

(MAZZOTTI, 1998). Segundo Lima (2018), Mazzotti reafirmou a importância argumentativa 

das figuras de pensamento defendendo sua identificação em estudos de RS. 
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Mais uma vez, essa imagem principal relacionou-se com outras imagens, como a da 

diversão e do aprendizado proporcionados na leitura dos textos literários. As crianças da 

turma do 5º ano revelaram, por meio dessas imagens, a importância do objeto pesquisado 

como incentivo para a leitura, assim como a importância da mediação das histórias em sua 

formação leitora. 

 

4.3 GRUPO III – MENINOS DA TURMA DE 5º ANO 

 

Iniciando pelas informações obtidas através do questionário (Apêndice C) respondido 

por cada componente antes da realização da atividade focal, podemos apreender alguns dados 

acerca do objeto e conhecer o coletivo formado no mês de fevereiro de 2019. As respostas a 

seguir correspondem ao grupo deoito meninos com idades variando entre 10 e 12 anos que 

escolheram interagir no terceiro dia do grupo focal. Para a maioria das respostas dadas, a 

relevância da leitura literária apareceu como forma de saber mais e de diversão. Destacaram-

se algumas respostas que atribuíram à leitura mediada à solução de seus problemas, “tenho 

preguiça de ler coisas grandes” e “ninguém lê pra mim”. E ainda, o sentimento despertado 

pela leitura literária no dito “porque isso me deixa contente”. 

Como recomendado na literatura acadêmica acerca da realização do grupo focal, 

tivemos a participação de uma relatora no dia desse encontro discursivo. Ela observou que os 

meninos do grupo estavam muito distraídos e tiveram dificuldade no preenchimento do termo 

de assentimento e nas perguntas do questionário. Aparentemente, eles ficaram atentos ao 

áudio de explicação da pesquisa gravado pela pesquisadora e gostaram de ficar manuseando 

os livros sobre a mesa (Apêndice F). Também foi difícil a realização de um jogo de 

concentração já bem conhecido por eles, mas solicitaram fazê-lo novamente para vencer 

aquele desafio. Quando foram realizar outro jogo da bola imaginária, eles ficaram contentes e 

se mostraram bem criativos nos movimentos produzidos. As lembranças provocadas pelas 

fotos da turma causaram um efeito de espelho, onde vários meninos preocuparam-se apenas 

em buscar sua própria imagem. Inicialmente, a proposta de fazer “o papel da professora” não 

causou muita atração, mas depois conseguiram se envolver. Em apenas um momento ela 

percebeu o início de um pequeno conflito entre dois meninos. Aproximadamente, três alunos 

falaram muito, até fora de hora e apenas dois alunos participaram muito pouco. De fato, foi 

uma interação complicada em que aconteceram muitas conversas paralelas que atravessaram a 
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discussão principal. Entretanto no final, eles ficaram muito chateados com a possibilidade de 

não mais compartilhar os textos literários na aula de Literatura. 

No campo de pesquisa estudado, na aula de literatura, as crianças praticam a leitura 

literária por meio de mediações com as histórias, e na busca dessa leitura como objeto de 

estudo pudemos descobrir significados que contribuem para a formação do leitor. A partir da 

transcrição da interação focal (Apêndice D), seguindo para a tabulação construída por meio 

do banco de dados usado como insumo dos modelos figurativos (Apêndice E), podemos 

observar nas Tabelas 5 e 6, a participação ativa das crianças do Grupo III produzindo relatos 

sobre diferentes textos literários, evidenciados nas interlocuções como demonstra a análise 

abaixo. 

A maior parte dos discursos revelou de forma recorrente o interesse pela Mitologia 

Grega, um tema recentemente abordado no 5º ano, o que foi demonstrado pelo conhecimento 

compartilhado por eles sobre o assunto. Na evidência dessa referência leitora comum 

podemos traduzir aspectos reveladores para a formação desses leitores. Eles fazem parte de 

uma sociedade letrada e por isso, suas relações acontecem por meio da linguagem, uma 

atividade constitutiva dos sujeitos, observada neste diálogo: 

Sim, eu peguei Histórias Greco-Romanas porque eu adoro os deuses gregos, ih... 

Essas histórias eu achei muito interessante, são vários poderes, deuses e criaturas 

estranhas, eu acho isso muito legal. (A16) 

 

Eu quero muito falar uma coisa... A16... A16, você acha que o Zeus é o deus mais 

velho que tem? (A17) 

 

Não! (A16) 

 
É o Caos... O Caos, ele... Depois vem a... A Gaia. (A17) 

 

Na verdade não, primeiro é Urano. Ele que foi o primeiro... (A16) 

 

Não foi Urano não, foi o Caos. (A17) 

 

Viu? Por isso que gosto da mitologia grega. (A16) 

 

Mas se não tinha o Universo, como ia ter o Caos se não tinha nada? (A18) 

 

Na Tabela 5, esses alunos apontaram suas opiniões e crenças sobre o tema “Histórias 

Mediadas” com suas respectivas categorias. A categorização do aprendizado, das lembranças 

de histórias, da importância da mediação da leitura e da imaginação como significados para o 

uso da leitura literária apareceram, porém houve um destaque para a capacidade de 

entretenimento que essas leituras proporcionaram. Eles se divertiram com as narrativas 

mitológicas. 
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Alguns alunos apontaram a importância das informações e dos recursos da leitura 

literária como elementos provocadores da vontade de saber mais sobre o texto mediado. 

Nesse sentido, A20 escolheu para comentar o livro Lampião e Lancelote de Fernando Vilela, 

onde dois heróis clássicos de terras diferentes e distantes, encantadoramente, foram capazes 

de se encontrar, travando um duelo físico e de palavras, relembrando a poesia popular, a 

Literatura de Cordel. Mesmo antes de fazer sua escolha, o aluno já havia demonstrado sua 

motivação pelo assunto, apenas não tinha identificado o título da história. Ele manifestou o 

gosto pela leitura revelando a potência dos textos literários de provocar deslocamentos no 

sentido e propiciar o entretenimento para o leitor: 

Eu fui procurar uma que é do Nordeste, só não lembro o nome. Lá do Nordeste, eu 
queria saber mais da história. (A20) 

 

Lampião e Lancelote. Porque eu acho interessante. Eu acho legal. (A20) 

 

Os diversos relatos de histórias apresentados por esse grupo consolidaram o uso dessa 

linguagem literária como uma experiência estética de criação, colaborando nos processos de 

subjetivação das crianças, convidando-os ao pensamento criativo e formando indivíduos 

críticos e curiosos sobre o mundo em que vive. 

O significado da leitura literária suscitando aprendizado pode ser verificado no relato 

de A17 sobre o Mito de Criação do Povo Karajá, um grupo indígena secular que vive às 

margens do rio Araguaia, no Centro-Oeste brasileiro, onde até hoje eles acreditam na 

ancestralidade humana a partir dos peixes Aruanã. Em outro comentário, esse mesmo aluno 

escolheu outro gênero literário de sua preferência, uma história que comporta o texto 

narrativo e a linguagem das Histórias em Quadrinhos, um texto contemporâneo mediado no 

4º ano, de autoria do Ziraldo, um autor conhecido por eles desde o 1º ano no colégio: 

Era daquela tribo... Que tipo tinha um S assim numa água e todos achavam tipo que 

eles tinham nascido naquele lago. (A17) 

 

Eu peguei a história do Menino Quadradinho porque é muito legal, eu gosto dessa 
história porque começa bem legal e tipo depois ah... Os quadrados somem. (A17) 

 

Nos dois comentários a seguir, destacamos a participação ativa de A18, que contribuiu 

na discussão focal com muitos relatos. Ele estabeleceu relações entre as ideias contidas nos 

textos apreciados por ele, com acontecimentos ocorridos em sua vida, expressando 

sentimentos e revelando características primordiais do texto literário, o despertar do prazer e 

da fruição. Primeiro A18 explicou sua escolha pela personagem da mitologia grega e já no 
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segundo relato, não foi o conforto de uma história infantil adocicada que o emocionou, mas o 

desconforto de um sentimento que está na base da formação do sujeito – o medo: 

Pra desenhar, eu fiz o Apolo! Porque ele tem uma irmã gêmea, eu também tenho 

uma irmã gêmea. (A18) 

 

A Cuca! É aquela lá que pegava as crianças, né, num saco? Eu fiquei com muito 

medo, eu lembro! Não conseguia dormir! (A18) 

 

Para os alunos desse grupo não há nenhuma incompatibilidade entre os diferentes 

prazeres da leitura. Um texto literário pode oferecer diferentes sensações ao leitor, ele pode 

ser engraçado e divertido, portanto entretendo, como também fornecer outros prazeres bem 

mais sutis. Esse encontro do leitor com o texto merece ser respeitado, momento de sua 

experimentação estética e de suas possibilidades de criação. 

Ao longo desta análise, nos relatos dessas crianças apareceram muitas vezes adjetivos 

como “legal”, “alegria”, “interessante” e “divertido” para significar as histórias mediadas. 

Essas características atribuídas à leitura denotaram o entretenimento tão valorizado por eles, 

fato que atravessou quase a totalidade da discussão do grupo. Eles demonstraram que o texto 

literário serve ao entretenimento e também ao aprendizado do leitor. Eles reconheceram essas 

leituras mediadas como uma proposta recreativa, mas de profundo valor estético. Entretanto, 

percebemos também o descontentamento de A23 que ao escutar uma história na aula disse 

ficar “cansado e com sono”, contrastando com a maioria das falas desse grupo. 

 

Tabela 5 – Tema Histórias Mediadas no Grupo III 

Categorias Fx Relatos 

Suscita 

Aprendizado 
13 “A gente botou Ares porque (...), é o deus da guerra.” (A22) 

Suscita 

Descontentamento 
1 “Cansado e com sono.” (A23) 

Suscita 

Entretenimento 
19 “Eu acho legal”. (A20) 

Suscita Imaginação 1 “Ah! Eu lembro também! A bola imaginária!” (A23) 

Suscita 

Importância da 
13 

“A gente ouve as histórias que você conta, (...) Depois, a gente 

levanta e vai fazer os trabalhos...” (A18) 
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Mediação 

Suscita Lembrança 30 
“Ah, eu lembro, tia! Acho que o Lampião e o Lancelot, a gente 

fez bonecos de massinha, não é?” (A17) 

Suscita Motivação 

para Leitura 
3 

“Sim, eu peguei Histórias Greco-Romanas porque eu adoro os 

deuses gregos, (...)”(A16) 

 

Na Tabela 6, ao avaliar o impacto da “Ausência das Histórias Mediadas” observa-se o 

segundo tema desta análise, onde percebemos apenas duas categorias, a manifestação do 

descontentamento da maioria dos alunos e a importância da mediação das histórias. Assim, 

eles valorizaram a interpretação da leitura compartilhada, de maneira dialógica, que 

possibilita a negociação de sentidos. Como dito anteriormente, o entretenimento perpassou os 

relatos acerca dessa leitura, a diversão proporcionada caracterizou a importância do lúdico, a 

importância do brincar para esses meninos. Essa idéia foi reforçada quando um aluno tomou 

ciência de que eles não teriam aula de Literatura no segmento escolar seguinte ao EFAI e 

declarou: 

Acho que o Pedrão vai ser uma escola muito séria pra gente. (A21) 

 

Esse descontentamento se justifica pelo significado positivo atribuído a leitura literária 

pela maioria dos meninos. Ela pode ser capaz de favorecer o aprendizado e de proporcionar o 

entretenimento. Essa capacidade é característica pertinente ao uso da Literatura numa 

concepção discursiva da linguagem, visto que ela pode deleitar e instruir, como justificado na 

escolha de uma história: 

Eu escolhi Muito Capeta. Eu gosto muito desse livro. É... Por causa que ... É ... É... 

Eu me diverti muito. (A18) 

 

Todos os elementos assim reunidos mostraram que os alunos de fato perceberam a 

experiência com a leitura literária de modo amplo e diversificado e atribuíram sentidos aos 

textos mediados, considerando suas especificidades, implícitos, sutilezas e profundidade. 

Dessa forma, revelou como esses pressupostos da Literatura podem contribuir para a 

formação do leitor. 
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Tabela 6 – Tema Ausência das Histórias Mediadas no Grupo III 

Categorias Fx Relatos 

Suscita 

Descontentamento 
6 

“Não... É mesma coisa que o A18... Não, eu vou dizer que... 

Ficaria muito chateado (...)” (A16) 

Suscita 

Importância da 

Mediação 

4 
“Eu gosto das brincadeiras, eu gosto das histórias, eu gosto dos 

trabalhos.” (A18) 

 

Apesar de pouco destaque dado ao elemento imaginário pela maioria dos participantes 

desse grupo, percebeu-se no comentário de um menino a necessidade de imaginar a história 

mediada, deixando transparecer um sentimento de desgosto com a ausência dessa leitura: 

Eu, eu não vou gostar por causa que é uma aula que eu relaxo que eu entro na 

história relaxado. (A20) 

 

Nesse depoimento, destacamos a utilização do sentido figurado “entro na história 

relaxado”, o que significou na argumentação desse aluno imaginar-se participante da leitura 

literária e de maneira confortável, relatando seu “estado de espírito” no momento dessa 

leitura. Ele abriu-se ao universo imaginário e, mais do que isso, inferiu um sentimento de 

pertencimento do objeto, no deleite pela história mediada, acabando por diferenciar o texto 

literário de outros textos que manifestam apenas a intenção pedagógica de informar. Por 

analogia podemos pressupor que em outras atividades cotidianas de leitura, o comportamento 

“relaxado” sentido pelo menino não é evidenciado. Esse significado argumentativo reforçou o 

discurso do grupo quanto ao entretenimento vivido por eles na experiência com essa leitura. 

Com a valorização do objeto na comunicação do Grupo III e por se tratar de crianças da 

mesma turma, foi possível propor o mesmo modelo figurativo (MOSCOVICI, 1978, 2012) do 

Grupo I e do Grupo II referentes à representação social de leitura literária (Figura 3). 
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Figura 3 - Modelo figurativo da representação social de leitura literária para alunos do Grupo 

III – uma hipótese interpretativa: 

 

 

No Grupo III a imagem principal da RS de leitura literária foi a diversão, objetivando 

essa leitura na aula de literatura. Durante toda a interação focal, os relatos preconizaram 

diversas palavras referentes ao entretenimento sentido por eles nessa experiência literária. 

Mesmo assim, essa imagem principal relacionou-se com as imagens do aprendizado e da 

imaginação também percebidas na categorização do discurso desse grupo. Assim, juntamente 

com os colegas dos grupos anteriores, eles revelaram por meio dessas imagens a importância 

do objeto pesquisado para a motivação de ler, assim como, a importância da mediação dessas 

histórias na aula de literatura para a formação do leitor. 

 

4.4 CONTRASTE DAS REPRESENTAÇÕES ENTRE OS TRÊS GRUPOS 

 

Ao realizar a análise temática para cada um dos três grupos de crianças do 5º ano, 

propôs-se um modelo figurativo das representações sociais a respeito da leitura literária, 

relacionando esse objeto a importância da mediação das leituras e aos pressupostos da 

Literatura para a formação do leitor na instituição escolar. Apesar de o modelo figurativo ser 

o mesmo para todos, repetido a cada análise grupal, pudemos diferenciar nos relatos a 

ocorrência de uma imagem mais forte para cada grupo, denotada nas categorias percebidas e 

principalmente, pelo aparecimento das metáforas espontâneas em cada caso. Para o Grupo I 
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foi encontrada a imagem principal do aprendizado com a leitura literária, pois foi o aspecto 

mais relevante para esses meninos (Figura 1). Por outro lado, no Grupo II (Figura 2) a 

imagem principal apareceu na importância da imaginação suscitada com a utilização dos 

textos literários. Já no Grupo III a diversão foi demonstrada como forte tendência no uso 

dessa leitura. 

Esse contraste entre as três perspectivas relacionadas à leitura literária se caracterizou 

pelos discursos praticados no grupo focal, em que a opinião dos indivíduos de cada grupo 

constitui-se uma consciência coletiva, pois cada argumentação individual é potencialmente 

uma parte da argumentação social. (BILLIG, 2008). Em Wagner (2013, p. 139) apreendemos 

que a avaliação social de uma RS depende da origem da condição social e sua caracterização, 

necessitando justificar tal estrutura. Os indivíduos, mesmo diferentes, mas pertencentes ao 

mesmo grupo, aproximam-se entre eles pela “estrutura básica de sua experiência social 

comum, de seu pensamento e de sua ação”. Consideramos que eles são semelhantes quanto ao 

contexto social que partilham e por meio da linguagem expressam as representações sociais. 

Em todos os quadros construídos na análise desta pesquisa, uma categoria destacou-se 

consideravelmente, a lembrança de histórias. A evocação dessa memória coletiva com relatos 

que recuperavam trechos de contos, relacionando-os a vida, foi determinante na significação 

atribuída à leitura literária durante os grupos focais. 

A complexidade do fenômeno da memória humana retratou-se no domínio acadêmico 

tal foi sua importância como objeto de estudo também para o entendimento da sociedade onde 

o indivíduo participa e não apenas a nível psicológico. Nesse sentido, considera-se o caráter 

construtivo da memória humana, pois esse fenômeno não se limita apenas a reprodução de 

experiências passadas, ela sofre influência das necessidades e interesses presentes no 

momento da reconstrução desse passado dos indivíduos. A memória deixou de ser um 

fenômeno exclusivamente psicológico e apresentou bases de ordem sociocultural, tornando-se 

um fenômeno psicossocial denominada memória social. (SÁ, 2007). 

A intenção desta pesquisa não foi a fundamentação da memória social, mas 

percebemos que as crianças narraram as lembranças de fatos das histórias relacionando-os 

com a vida real em diversos momentos da interação focal, caracterizando-se como memórias 

comuns para esse grupo de alunos e constituindo-se um elemento importante para a análise 

dos significados atribuídos ao objeto de pesquisa, a leitura literária. Segundo Sá (2007), as 

memórias comuns são uma porção significativa da memória social aumentando 

proporcionalmente sua importância para os estudos referentes à RS. 
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O aprendizado, a imaginação e a diversão foram elementos evidenciados, de maneira 

geral, nos três grupos analisados. Entretanto, no Grupo I a frequência do discurso relativo à 

imaginação foi irrelevante, da mesma forma ocorreu na referência dessa leitura apenas como 

entretenimento. A seguir destacamos o diálogo do Grupo I sobre a importância de aprender e 

o aprendizado proporcionado: 

(...) Eu gosto dessas histórias porque é sempre bom aprender... Aprender mais 

coisas. (A2) 
 

Eu acho que essas histórias que você conta são muito legais assim, porque é... É 

como que nem o A2, é sempre bom aprender, só que também é muito bom aprender 

novas histórias, que nem a dos titãs, ah, eu não sabia que existia tantos deuses assim, 

que existia o Hades e tal, e eu acho que também é um novo jeito sabe de se 

expressar. (A3) 

 

É, eu também acho que é um bom negócio pra nossa aprendizagem, pra nossa 

inteligência, só isso. (A4) 

 

(...) Eu me sinto bem mais confortável porque a gente aprende cultura de outros 
povos, tipo da Grécia... (A5) 

 

É, eu gosto muito dessas histórias porque a gente aprende outras coisas novas, mitos 

novos, histórias novas e é bom também porque um dia a gente pode repassar essas 

histórias, né, para os nossos familiares, filhos... (A6) 

 

Diferentemente, no Grupo 2 observamos no discurso grupal, alguns relatos sobre o 

aprendizado e sobre a diversão, mas destacando-se os relatos sobre a imaginação suscitada 

pela leitura literária e a importância da mediação, como mostrado no diálogo abaixo: 

Sim! Um livro sem figura, por exemplo... (A11) 

 

É! Então, eu imagino! (A9) 

 

Eu prefiro que alguém conte para mim que eu consigo imaginar melhor. Quando eu 

tô lendo não consigo imaginar muito. (A15) 
 

Eu também, quando eu tô lendo, eu não consigo imaginar muito. (A10) 

 

Quando é um só com letras, eu consigo imaginar mais do que com imagens. (A9) 

 

Tipo aquele livro que... (A10) 

 

Eu gosto de imaginar, de imaginar... (A9) 

 

No Grupo III, o significado da leitura literária relacionado ao aprendizado apareceu 

em alguns discursos, mas destaca-se a baixa referência ao aspecto da imaginação. Contudo, 

observamos nos relatos do grupo o aparecimento diversas vezes de vocábulos como legal, 

interessante, divertido e brincar relacionados à leitura, o que nos sugeriu o significado do 

entretenimento, da diversão. A expressão desse significado pode ser reafirmada, quando 
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perceberam que nos Anos Finais do Ensino Fundamental perderiam o contado do lúdico por 

meio dessas leituras, assim um aluno comentou: 

Acho que o Pedrão vai ser uma escola muito séria pra gente. (A21) 

 

O contraste entre os três grupos demonstrou um consenso quanto ao descontentamento 

pela ausência das histórias mediadas. A suposição dessa ausência trouxe em seus relatos 

(Figura 4) algumas considerações relevantes quanto à falta que sentiriam: 

 

Figura 4 – E se a aula de Literatura deixasse de existir? 

 

No Grupo II, composto somente por meninas, há que se destacar a quantidade de 

relatos que fizeram de sua transcrição do grupo focal a maior em quantidade de falas em 

comparação aos dois grupos compostos apenas de meninos. Como dito anteriormente, elas 

destacaram-se nas conversas que envolviam a imaginação e não somente sobre esse elemento 

revelador da formação leitora, mas fizeram muitas elocuções, elas mergulharam nos diálogos 

acerca da leitura literária. 

A leitura literária, objeto desta pesquisa, para os três grupos de crianças acontece na 

aula de literatura, por isso na maioria dos relatos o objeto estudado é denominado Literatura. 

Durante todo o discurso focal, apesar das questões formuladas com o nome do objeto, suas 

respostas traduziam sempre o nome da aula, significando para eles uma proximidade maior 

com esse termo: 

A literatura é focada em lê, leitura e também em trabalho em grupo. Literatura é 

focada nos dois, por isso se acabar literatura não vai ser uma coisa tão boa assim... 
(A7) 

 

Este aluno do Grupo I destacou-se em diversos momentos do grupo focal participando 

ativamente da discussão. Para este participante também a leitura literária se localiza mais 

próximo do que conhecem como Literatura. Essa contribuição permitiu entender como eles 
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nomeiam a prática da leitura por meio da mediação. Assim, nesta pesquisa buscamos 

encontrar os significados dessa leitura, verificando a formação da representação nos modelos 

figurativos (Figuras 1, 2 e 3). Nessa perspectiva, desvelar como esse conceito foi 

transformado em imagem pode contribuir para compreender como se dá a formação desses 

leitores. 

A conceituação do objeto de pesquisa por essas crianças construiu-se no movimento 

dos relatos das histórias e suas lembranças, sem a utilização por eles de conceitos teóricos, 

mas permitindo na análise temática desse discurso infantil inferir os pressupostos do trabalho 

com a Literatura, valorizando a leitura literária por meio do reconhecimento de suas 

particularidades, sutilezas, sentidos, extensão e profundidade. Esse conhecimento do senso 

comum sobre o objeto pode ser apreciado no modelo figurativo (Figuras 1, 2 e 3) proposto da 

mesma forma para cada grupo, destacando as peculiaridades de cada interação grupal, o 

conceito do objeto materializado numa imagem principal, objetivado na aula de literatura e 

também evidenciado no quadro a seguir na Tabela 7: 

 

Tabela 7 – Como os três grupos de crianças conceituaram a leitura literária 

Grupo I Grupo II Grupo III 

É, vou sentir muita falta, a gente 

vai perder muitas coisas, além de 
perder as aulas, a gente não vai 

aprender culturas novas e... 

Também se não tiver aqui, não dá 

para ensinar a gente lê, e também, 

vai ficar ruim o nosso 

aprendizado. (A4) 

Ah é... Porque antes das aulas de 

literatura, a gente não consegue 
imaginar muito, como vai ser 

nosso futuro, ou a gente até 

mesmo não consegue entrar nas 

histórias, a gente fica mais 

preocupado com o mundo. (A11) 

Eu escolhi Muito Capeta. Eu gosto 

muito desse livro. É... Por causa 
que ... É ... É... Eu me diverti 

muito. (A18) 

 

Durante o desenvolvimento do estudo, percebemos que embora existam diferenças 

entre os grupos em relação ao significado da leitura literária, houve aproximação entre 

membros de ambos os grupos, quanto ao aspecto da motivação para leitura a partir dos textos 

mediados na sala de aula, significando o despertar do gosto pela leitura, o que nos permitiu 

tornar mais nítido o objeto de representação e sua contribuição para a formação leitora. 

A formação do leitor é um trabalho para todos os anos de escolaridade e cabe a todas 

as áreas do conhecimento. Especialmente tratando-se de leitura literária, essa formação 

precisa não apenas assumir o papel do desenvolvimento de habilidades leitoras e de atitudes 
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positivas em relação à leitura, mas, sobretudo, o papel de ampliar o universo do leitor 

explorando as múltiplas possibilidades a partir do texto literário. Na prática dessa leitura, o 

uso da linguagem na perspectiva sociodiscursiva constitui o sujeito participante, estimula sua 

curiosidade pelas histórias, motiva a busca por outras leituras e colabora para formar cidadãos 

críticos, criativos e leitores. 

Como podemos observar na Tabela 8, quando eles relembraram histórias, quando 

foram questionados de qual é a importância dessa leitura, ou ainda, se haviam buscado 

informações e outras histórias, as falas se complementaram: 

 

Tabela 8 - Relatos que Suscitaram a Motivação para a Leitura 

 

Grupo I Grupo II Grupo III 

A3 

Eu já fui! Eu fui buscar, 
assim, na wikipedia, 

assim, Titanomaquia, aí 

eu li tudo lá na 

wilkipedia. 

A9 
É importante pra mim 

porque me dá mais vontade 

de ler. Dá curiosidade. 

A16 

Sim, eu peguei 

Histórias Greco-

Romanas porque eu 

adoro os deuses gregos 

(...) 

A4 

(...) Antigamente, eu não 
conhecia o Diário de Um 

Banana, aí eu pesquisei 

num site lá que eu 
esqueci o nome, aí eu 

gostei. 

A10 

Uma garrafa, aí me 

chamou muita atenção 

porque não sei como ele 
diminuiu. Aí... Entendi 

tudo. Só gostei mais da 

parte que ele entrou dentro 
da garrafa. 

A20 

Eu fui procurar uma 

que é do nordeste, só 

não lembro o nome. Lá 

do nordeste, eu queria 

saber mais da história. 

A1 

(...) a gente fica curioso 

para saber o final da 

história, (...) é bom 
porque a gente tem 

curiosidade e gosta de ler 

às vezes, assim... 

A9 Muitas vezes. A20 Porque eu acho 

interessante. 

A1 

Ah, eu achei... Eu fiquei 
curioso no começo, né, 

quando os irmãos 

sumiram, eu queria 
acabar logo a história. 

A14 
(...) Às vezes, eu comprei 

até vários livros por causa 

do autor. 

  

A6 

Porque quando eu era 

menor, eu me 

identificava muito com 
ele. 

A10 
(...) Você tem algum da 

Loira do Banheiro, e tal? 

(...) 
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A7 
Sim, porque tem muita 

coisa que eu não sei sobre 
literatura. 

A11 

(...), eu peguei na internet e 

vi todos os livros, eu 

comprei dois sobre os 

deuses do Olimpo. 

  

  A12 
Achei muito emocionante, 

que mesmo cego, ele 

tentou ajudar o peixe. 

  

  A15 
Eu senti mais vontade de 
ler, porque eu não tinha 

muita vontade... Sabe? 

  

 

Nessa comparação entre os grupos, apesar de apresentarem o mesmo elemento 

organizador do modelo figurativo (“aula de literatura”), sinalizamos na imagem principal de 

cada grupo as tendências mais observadas nos discursos, exemplificamos diálogos mantidos 

em cada grupo sobre o objeto estudado, evidenciamos com relatos o que a ausência dessa 

história mediada provocou, destacamos crianças mais participantes e seus respectivos grupos, 

mostramos comparativamente a conceituação do objeto nas falas destacadas e por último, 

expusemos um comparativo sobre a motivação para a leitura sinalizada em diversos relatos. 

Ainda assim, vale a pena o destaque no relato da menina abaixo: 

Acho que você lendo, intima mais a gente a ler, outros livros, despertar outros 

gostos no caso. É... Vê quantos gostam desse livro que você leu e procurar mais 

sobre ele e tal... (A14) 

 

Como expressou A14 do Grupo II, essa mediação de leitura literária valoriza a prática 

com as leituras. Essas leituras proporcionam o contato das crianças com as diversas 

linguagens, estimulam o gosto pela leitura e auxiliam no processo de maturação delas por 

meio da relação real/imaginário. Assim como proporciona o estabelecimento de outras 

relações que contribuem para o desenvolvimento de suas estruturas mentais, as relações sobre 

o tempo e espaço, o eu e o outro, a percepção dos problemas de seu tempo, tudo isso 

favorecendo o desenvolvimento de uma criança crítica e leitora. 

Toda essa categorização proporcionada pela análise temática dos grupos focais 

demonstrou existir muitas lembranças de histórias ouvidas no tempo pretérito e que, seja por 

essas recordações, ou pelo aprendizado, pela imaginação, pela diversão, podemos dizer que o 

gosto pela leitura literária foi despertado. Com estas informações obtidas procuramos 

apresentar os significados mantidos pelos grupos a respeito da leitura literária e toda esta 

experiência nos permitiu evidenciar os pontos de maior relevância para os grupos, para 
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melhor delinear os contornos das representações já propostas por meio do modelo figurativo. 

Esse contraste entre os grupos, em conjunto com o material da análise de cada grupo nos 

forneceram alicerces para os comentários apresentados nas Conclusões. 
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5. CONCLUSÕES 

 

Na exploração do contexto escolar referido nesta pesquisa, durante o período utilizado 

para esta investigação das RS de leitura literária, percebemos a proximidade das crianças com 

o termo “literatura” que denomina a aula onde as histórias mediadas referem-se à diversidade 

de textos literários. Esse recorte justifica-se porque as leituras literárias para as crianças desse 

colégio caracterizam-se desde o 1º ano dos EFAI como a “aula de literatura”. Nessa realidade, 

as crianças compartilham essas leituras e são capazes de elaborar seus conhecimentos sobre 

tal objeto, colaborando com o pensamento voltado para a concepção de um sujeito interativo 

em um processo mediado pelo outro. (VIGOTSKI, 2003). 

Nesse sentido, recordamos uma realidade semelhante, relatada na Introdução, onde 

Brito (2012) pesquisou a representação de literatura por alunos do ensino médio e constatou a 

relação que os alunos fizeram entre a literatura e a leitura, “para eles, a literatura está 

relacionada à prática da leitura de textos literários”. (p. 112). Assim, buscamos evidenciar as 

RS de leitura literária por alunos do 5º ano para revelar os conhecimentos elaborados acerca 

dessa leitura na coletividade investigada. 

Durante o ano de 2018, muitas observações foram realizadas e registradas para 

compor o período exploratório. Anterior a pesquisa, ele contribuiu para a construção do 

roteiro prévio necessário à delimitação da discussão sobre o objeto. Esse roteiro para o grupo 

focal permitiu-nos cuidar da observância dos objetivos previstos para o estudo, colaborando 

para captação de sentimentos, impressões e crenças que por meio de outros instrumentos da 

pesquisa qualitativa não seriam possíveis. No campo de estudo, houve a possibilidade de 

contatar os estudantes, seus responsáveis, os professores da turma pesquisada e os servidores 

da instituição. Essa imersão no campo foi fundamental para a realização da técnica do grupo 

focal com as crianças do 5º ano. 

A técnica do grupo focal constituiu-se um importante instrumento para a produção dos 

dados com os três grupos de crianças participantes. As crianças participaram ativamente, de 

forma competente e funcional, refletindo sobre a leitura compartilhada em seu cotidiano 

escolar e exercendo o legítimo papel de atores sociais. Na transcrição do discurso da interação 

podemos observar que as crianças fantasiaram estar participando de uma “reunião importante” 

- aquele encontro não parecia nada com uma sala de aula. Nesse “outro lugar imaginário”, 
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como elas se referiram sobre a leitura, elas suscitaram a importância de suas colaborações nos 

relatos. 

Após concluirmos a transcrição de toda conversa realizada nos três grupos focais, 

observamos além de tudo o que foi dito anteriormente nas análises, algumas curiosas 

impressões e posturas das crianças acerca da realização desta técnica. O primeiro grupo de 

meninos preocupou-se com a organização das falas para que todos participassem da conversa. 

O segundo grupo, composto apenas de meninas, estava muito falante. As meninas sentiam-se 

assertivas quanto à escolha da não participação de meninos junto delas, anotaram 

considerações sobre as lembranças percebidas nas imagens projetadas e no final pediram para 

conversar mais. Os alunos do terceiro grupo, somente de meninos, revelaram-se atentos às 

imagens projetadas e desejaram fazer leituras dos trechos dos livros, mesmo quando a opção 

era facultativa. Estes comportamentos se mantiveram por algum tempo, foram espontâneos e 

revelaram a motivação deles para participar das atividades. 

Os elementos agregados durante a análise dos dados nos permitiram exemplificar 

condições que, por sua vez, suscitaram a produção de representações sociais para os três 

grupos investigados. Diante do contexto descrito, o objetivo geral de investigação das 

representações sociais de leitura literária por alunos do 5º ano dos EFAI foi alcançado visto 

que essas crianças deixaram transparecer em seus relatos a motivação para ler e buscar outras 

leituras a partir das “histórias Mediadas” na aula de literatura no CPII. Elas relataram suas 

crenças e opiniões acerca do objeto pesquisado sugerindo imagens como o aprendizado, a 

imaginação e a diversão em suas trocas comunicativas, objetivando essa leitura na aula de 

literatura. 

Com o objetivo específico de contrastar essas representações sociais de leitura literária 

entre os três grupos de alunos, a análise dos dados mostrou-nos como essa leitura participa da 

formação leitora dessas crianças, traduzida pelos relatos que revelaram a intenção de aprender 

mais, de provocar a imaginação, de lembrar histórias já conhecidas mediadas na aula, de 

estimular a curiosidade, de proporcionar entretenimento, de motivar a leitura e revelar a 

importância da mediação, imagens possibilitadas pelo contato frequente com o texto literário. 

Dessa forma, completando o cumprimento dos objetivos do estudo, verificamos a 

importância atribuída pelos alunos à importância da mediação na construção dos significados 

acerca dessa leitura e elucidamos, junto aos sujeitos, como acontece a formação literária 

oferecida por essa instituição escolar. O processo de mediação foi significativo uma vez que a 
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articulação coletiva dessa leitura provocou momentos de afetação mútua, produção de sentido, 

coesão do grupo, motivando-os para outras leituras e auxiliando na formação desses leitores. 

No contexto investigado, em que essas crianças vivenciam a experiência com a leitura 

literária no âmbito de uma proposta pedagógica, verificou-se a expressão dessa leitura de 

forma positiva e prazerosa. Assim, essa leitura constituiu-se como objeto de pertencimento 

para esse coletivo de crianças. A construção de significados acerca da leitura foi evidenciada 

nos relatos das “Histórias Mediadas”, mas principalmente na manifestação do 

descontentamento pela “Ausência das Histórias Mediadas”. Na perspectiva sociodiscursiva 

dessa aula de literatura, a leitura literária é mediada de acordo com a proposta do letramento 

literário, sob o viés humanizador e polissêmico desta linguagem. 

Como resultado das interações, o Grupo I mostrando-se firme na defesa da 

importância de aprender e motivados com a leitura literária justificaram o porquê: 

Tem mais conteúdo, a gente aprende mais coisas, você fica sabendo... (A5) 

 

Boa parte desse grupo relembrou muitas histórias ouvidas há algum tempo atrás e 

manifestaram vontade de recontá-las naquele momento. No final, a informação de que, em 

breve, nos Anos Finais do Ensino Fundamental não haveria mais aulas de literatura causou 

indignação e o desejo de retornar aos EFAI quando quisessem. 

O sentimento de desaprovação pela “Ausência das Histórias Mediadas” também ficou 

bem claro no Grupo II. As meninas se mostraram motivadas a fazer outras leituras a partir das 

que tinham ouvido na aula. Elas conversaram muitas vezes sobre a importância de imaginar, 

falaram da participação do elemento imaginário em suas vidas e do prazer de se deslocar para 

outro lugar: 

Ah, eu gostei dessas leituras, acho que elas foram importantes porque quando você 

lê, você consegue ir para um outro lugar imaginário. (A11) 

 

Em alguns momentos, elas se desconcentravam e pareciam estar mesmo em outro 

mundo. O tempo não importava, elas queriam falar e imaginar. Cada uma adotou realmente o 

apelido que escolheu muito antes do encontro e que estava escrito em seus crachás. Pareceu-

nos que esse insignificante objeto despertou mais importância que nos outros grupos de 

meninos. Talvez as meninas tenham apresentado maior capacidade de imaginação. 

Já no Grupo III, ressaltou-se a ideia da diversão, a leitura vista sem obrigação de 

apontamentos escritos, sem cobranças, somente para relaxar e compartilhar a leitura literária. 

Eles comprovaram realmente a necessidade do entretenimento, motivados com essas 
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“Histórias Mediadas” de forma lúdica, significando para eles a possibilidade de diversão com 

a leitura ocupando seu tempo livre: 

Porque é uma aula diferente, a gente não tem que ficar sentado numa cadeira, 

escrevendo uma montão de coisas... É... Corrigindo os trabalhos. A gente ouve uma 

história sentado no chão e isso, eu acho muito legal. (A16) 

 

Esse grupo também manifestou a falta que sentiriam dos momentos de ouvir uma 

história semanal, pois para muitos ali essa era uma oportunidade única. Eles lamentaram 

muito ao saber que no próximo segmento de ensino essa atividade não mais existiria. 

As ideias que antes estavam compactadas no conceito sobre a leitura literária por essas 

crianças, durante o processo de análise, tornaram-se menos abstratas e tomaram forma. Os 

participantes da pesquisa conceituaram essa leitura caracterizando-a como meio de obter o 

aprendizado, a imaginação e a diversão. No discurso dos sujeitos percebemos a construção de 

metáforas espontâneas que contribuíram para a condensação dos significados referidos. 

Essas crianças foram alocadas em três grupos diferentes para facilitar o 

desenvolvimento da técnica escolhida para o desenvolvimento desse estudo. Apesar disso, 

elas compõem um grupo maior na turma de 5º ano que partilha diariamente as mesmas aulas, 

com leituras, jogos e brincadeiras. Dessa forma, propomos o mesmo modelo figurativo para 

os três grupos focais. 

O Grupo I, composto somente por meninos, interpretou a realidade da leitura literária 

revelando-a como um “bom negócio” para o aprendizado deles, uma metáfora espontânea 

construída no discurso de um dos alunos desse grupo que nos serviu para propor um modelo 

figurativo da representação social de leitura literária (ver Figura 1). Essa comparação 

objetivou a leitura na aula de literatura como um elemento importante para o aprendizado dos 

alunos, suprindo também outras necessidades como a de imaginar, de entreter e de motivar 

para buscar mais leituras, agregando tais comportamentos à imagem inicial. Essa estrutura 

imagética condensou os significados em torno do objeto de representação, agregando também 

outros elementos a essa imagem inicial, como a imagem da imaginação e a imagem da 

diversão. 

O Grupo II, composto somente por meninas, conceituou a realidade da leitura literária 

como a possibilidade que o leitor possui de “praticamente entra na história”, novamente por 

analogia, essa leitura objetivou-se na aula de literatura denotando a importância de imaginar a 

história narrada, revelando que a imaginação foi a imagem principal desse grupo focal. A 

imaginação movimentando o leitor para outro lugar e motivando-o para ler. Essa estrutura 
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imagética condensou os significados em torno do objeto de representação, agregando também 

outros elementos a essa imagem inicial, como a imagem da aprendizagem e a imagem da 

diversão. (ver Figura 2). 

O Grupo III, composto somente por meninos, interpretou a realidade da leitura literária 

no relato de um menino que disse “entro na história relaxado”, denotando assim a imagem da 

diversão, pois ele comparou essa leitura com as outras obrigações do cotidiano, encarregadas 

apenas de instruir e não entreter. Dessa forma, a leitura literária foi objetivada para esse grupo 

na aula de literatura como forma de diversão. Além disso, foram agregados outros 

significados a essa imagem principal da leitura, suprindo a necessidade de aprender, de 

imaginar, consequentemente imagens diretamente relacionadas à motivação para outras 

leituras. A realidade simbólica expressada no discurso do aluno serviu de base para a 

proposição do modelo figurativo da representação social de leitura literária (ver Figura 3). 

A maneira como os grupos lidaram com a nossa presença questionando-os sobre a 

leitura literária na aula de Literatura demonstrou que, até então, os alunos não haviam 

pensado sobre suas opiniões e crenças acerca do objeto. Este objeto guia seus interesses, é 

compartilhado no grupo, mas quase certo que nunca haviam experimentado refletir sobre os 

significados dessa leitura e as contribuições de suas representações para a formação do leitor. 

Ao despertarem sua atenção para a leitura literária, a maioria das crianças conseguiu 

interpretar e opinar sobre os acontecimentos decorrentes de suas experiências com essa 

leitura. 

Como dissemos anteriormente, a leitura literária para essas crianças se localiza mais 

próximo do que conhecem como Literatura, assim eles nomeiam a prática da leitura por meio 

da mediação. Apesar de o modelo figurativo ser o mesmo para todos os três grupos, pudemos 

diferenciar nos relatos a ocorrência de uma imagem mais forte para cada grupo e percebemos 

a aproximação entre membros de ambos os grupos. Essa aproximação quanto ao aspecto da 

motivação para leitura a partir dos textos mediados na sala de aula significou o despertar do 

gosto pela leitura, o que nos permitiu tornar mais nítido o objeto de representação e sua 

contribuição para a formação leitora. 

Essas diferenças e semelhanças de opinião nos grupos focais denotaram que na 

constituição de uma consciência coletiva, a argumentação individual é potencialmente uma 

parte da argumentação social. (BILLIG, 2008). Consideramos que os indivíduos, mesmo 

diferentes, mas pertencentes ao mesmo grupo, aproximam-se entre eles pela experiência 
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social comum, eles são semelhantes quanto ao contexto social que partilham e por meio da 

linguagem expressam as representações sociais. (WAGNER, 2013). 

A memória social evocada na lembrança das histórias ouvidas pelas crianças e seus 

relatos de vida foram percebidos ao longo de toda interação focal. Essas lembranças narradas 

referem-se às memórias comuns construídas nesse grupo de alunos. Diante da relevância dos 

estudos em memória social para as pesquisas de RS sugerimos a possibilidade de um 

aprofundamento futuro acerca desse aspecto no caso das RS de leitura literária nos EFAI. 

Principalmente, tratando-se a memória humana como um fenômeno que extrapola o nível 

psicológico, revelando-se de natureza psicossocial. Assim, a memória social poderá ser um 

aspecto significativo na compreensão das RS construídas pelas crianças envolvidas nesse 

processo de formação de leitores. 

Futuramente, este estudo também pode ser engrandecido com a participação de mais 

estudantes, alcançando outras turmas, outros campi do colégio, levando-se em conta o 

contexto social e econômico dos alunos do colégio, oriundos de diversas partes da cidade e 

até de outros municípios, apresentando uma maior diversidade cultural. Com essa ampliação, 

acreditamos que podem emergir mais detalhes sobre o papel da leitura literária para a 

formação do leitor. 

O suporte social e cultural de cada participante desta pesquisa exerce influência em 

seu comportamento como membro da sociedade escolar e suas especificidades no interior de 

cada grupo: se a criança mora em comunidades, em apartamentos próprios ou alugados, se é 

assistido por familiares no desenvolvimento de seus estudos, se alguém já mediou leituras 

para ele mesmo fora do ambiente escolar, que tipo de atividade realiza em seu tempo livre, 

enfim, se ele é incentivado a praticar leituras, especificamente, a leitura literária. Todas estas 

hipóteses podem impactar diretamente em suas necessidades e expectativas com relação à 

leitura literária e no modo como a utilizam e a idealizam como prática de leitura importante 

para sua formação leitora. 

Com essa pesquisa pretendemos compartilhar mais que uma percepção da realidade 

escolar. Compartilhar os resultados desse estudo que nos levaram a crer na importância de 

suscitar a imaginação nos EFAI por meio dos textos literários, pois ela constituiu-se um 

elemento primordial no trabalho com a linguagem no cotidiano dessas crianças. Acreditamos 

que a literatura é um espaço privilegiado para os vôos da imaginação, de modo que tratar de 

textos literários como se trata de textos referenciais ou informativos é um equívoco que limita 

suas possibilidades expressivas e, por conseguinte, a liberdade do leitor. Acreditamos que a 



106 
 

 

literatura é jogo, é brincadeira com a palavra, é fabricação de novas realidades, é 

descongelamento do mundo. Por isso, precisa ser oferecido em todas as instituições escolares 

um cardápio variado de textos e atividades para convidar as crianças a saborear a magia das 

palavras. 

Nesse sentido, estamos conscientes de nossos limites e dos objetivos previamente 

definidos. No entanto, esperamos ter alcançado nossa intenção de expor um panorama sobre 

essa leitura, por meio das representações sociais construídas pelos alunos que foram sujeitos 

da pesquisa. Pretendemos que o conhecimento gerado com esta pesquisa sirva como 

referencial no aprofundamento sobre as potencialidades da leitura literária no ambiente 

escolar, contribuindo assim para a relevância e consolidação dela como suporte primordial 

para a formação de leitores em outras instituições de ensino. Assim, almejamos contribuir 

para a ampliação da prática social de leitura, onde a leitura literária possa assumir o papel de 

ampliar o universo leitor. Finalmente, apontamos a relevância para novos estudos sobre RS 

com crianças, para elucidar aspectos significativos da formação do leitor. 

 

  



107 
 

 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ALVES-MAZZOTTI, A. J. Representações sociais: aspectos teóricos e aplicações à educação. Em Aberto, 

Brasília, ano 14, n.61, p.60-78, jan./mar. 1994. 

 

 

______. GEWANDSZNAJDER, F. O método nas ciências naturais e sociais: pesquisa quantitativa e qualitativa. 

Ed. Pioneira, 2000. 

 

 

______. A “revisão da bibliografia” em teses e dissertações: meus tipos inesquecíveis. In: BIANCHETTI, L.; 
MACHADO, A. M. N. (Orgs.). A bússola do escrever: Desafios e estratégias na orientação de teses e 

dissertações. São Paulo: Cortez, 2002. 
 

 

AMARILHA, M. Leitura e Oralidade: escrita e escuta. In: DAUSTER, T.; FERREIRA, L. (Orgs.). Por que ler? 

Perspectivas culturais do ensino da leitura. Rio de Janeiro: Lamparina, 2010. p. 89-110.  

 

 

BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 

 

 
______. Marxismo e filosofia da linguagem. São Paulo: Hucitec, 2004. 

 

 

BARDIN, L. Análise de Conteúdo. Trad. Luís Antero Reto e Augusto Pinheiro. Lisboa: Edições 70 LDA, 2016. 

 

 

BARTHES, R. & COMPAGNON, A. O prazer do texto. São Paulo: Perspectiva, 1977. 

 

 

BARTHES, R. Aula. São Paulo: Cultrix, 2002. 

 
BENJAMIN, W. Reflexões sobre a criança, o brinquedo e a educação. Trad. Marcus Vinicius Mazzari. 3ª 

reimpressão. São Paulo: Editora 34 Ltda, 2017. 
 

 

BILLIG, M. Argumentando e pensando: uma abordagem retórica à psicologia social; trad. Vera Lúcia Mello 

Joscelyne. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. 

 

 

BRITO, M. L. N. A representação da literatura no ensino médio: estudo de caso no colégio de aplicação 

CAP/COLUNI, em Viçosa - MG Dissertação de mestrado defendida na Universidade federal de Viçosa, no 

Programa de Pós-Graduação em Letras, em maio de 2012. Disponível 

em:<http://bdtd.ibict.br/vufind/Search/Results?lookfor=Maria+de+Lourdes+Nogueira+Brito&type=Au
thor&limit=20&sort=relevance> Acesso em 31 ago. 2018. 

 

 

BRITTO, L. P. L. Literatura, conhecimento e liberdade. In: Instituto C&A – Fundação Nacional do Livro 

Infantil e juvenil. Nos caminhos da literatura. São Paulo: Peirópolis, 2008. p. 95-101. 

 

 
CASTRO, M. R. de.; FERREIRA, G.; GONZALEZ, W. Metodologia da Pesquisa em Educação. Nova Iguaçu, 

RJ: Marsupial Editora, 2013. 

 

 

COLÉGIO PEDRO II (Brasil). Projeto Político Pedagógico Institucional. Rio de Janeiro, 2018. Disponível 

em:<http://www.cp2.g12.br/images/comunicacao/2018/JUL/PPPI%20NOVO.pdf> 

 

 

http://bdtd.ibict.br/vufind/Search/Results?lookfor=Maria+de+Lourdes+Nogueira+Brito&type=Author&limit=20&sort=relevance
http://bdtd.ibict.br/vufind/Search/Results?lookfor=Maria+de+Lourdes+Nogueira+Brito&type=Author&limit=20&sort=relevance
http://www.cp2.g12.br/images/comunicacao/2018/JUL/PPPI%20NOVO.pdf


108 
 

 

COLOMER, T. Andar entre livros: a leitura literária na escola. São Paulo: Global, 2007. 

 

 

CORSINO, P. Literatura na educação infantil: possibilidades e ampliações. In: Paiva, Aparecida (org.). Coleção 

explorando o ensino. Literatura: Ensino Fundamental. Brasília: Ministério da Educação, secretaria de educação 

básica, 2010, p. 183-204 

 

 

CORSINO, P. Leitura literária na escola e produção de sentido. In: ENCONTRO NACIONAL DE DIDÁTICA 

E PRÁTICA DE ENSINO, 17., 2014, CEARÁ. Anais eletrônicos... CEARÁ: UECE, 2014. Disponível em: 

<http://www.uece.br/endipe2014/ebooks/livro1/310-
%20LEITURA%20LITER%C3%81RIA%20NA%20ESCOLA%20E%20PRODU%C3%87%C3%83

O%20DE%20SENTIDO.pdf>. Acesso em: 15 abr. 2018. 

 

 
CORSINO, P. PIMENTEL, C. Reflexões sobre leitura literária na escola. In: CORSINO, P. (org.). Travessias da 

literatura na escola. Rio de Janeiro: Editora 7 letras, 2014, p. 259-284. 

 

 

COSSON, R. Letramento Literário: teoria e prática 2.ed. São Paulo: Contexto, 2016. 

 

 

DUVEEN, G. Crianças enquanto atores sociais: As representações sociais em desenvolvimento. In: 

GUARESCHI, P. e JOVCHELOVITCH. (orgs.). Textos em Representações Sociais. 14ª. ed. Petrópolis, RJ: 

Vozes, 2013. p. 209-238. 

 
 

FAILLA, Z. (Org.). Retratos da leitura no Brasil 4. Rio de Janeiro: Sextante, 2016. 

 

 

FOUCAMBERT, J. A leitura em questão. Porto Alegre: Artes Médicas, 1994. 

 

 

GATTI, B. A. Grupo focal na Pesquisa em Ciências Sociais e Humanas. Brasília, DF. Liber Livro Editora, 

2005. 

 

 

GREGORIN FILHO, J. N. Literatura infantil – Múltiplas linguagens na formação de leitores. São Paulo: SP 
Melhoramentos, 2009. 

 
 

GUARESCHI, P. “Sem dinheiro não há salvação”: ancorando o bem e o mal entre os neopentecostais. In: 

GUARESCHI, P. e JOVCHELOVITCH, S. (orgs.). Textos em Representações Sociais. 14ª. ed. Petrópolis, RJ: 

Vozes, 2013. p. 153-181. 
 

HIDALGO, A. M.; MELLO, C. J. A. Políticas públicas, formação de professores e a articulação escolar da 

leitura literária. Educar em revista, Curitiba, Brasil, n.52. p.155-173, abr/jun. 2014. Editora UFPR. Disponível 

em: <http://revistas.ufpr.br/educar/article/view/36319>. Acesso em: 15 abr. 2018. 

 

 

JODELET, D. Representações sociais: um domínio em expansão. In: ___ (Org) As Representações Sociais. 

Tradução: Lilian Ulup. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2001. p. 17-44. 

 
 

______. Abordagens qualitativas e aplicações à pesquisa nas ciências humanas e sociais. Revista Educação e 

Cultura Contemporânea, v.7, n. 15, 2010. p. 29-52. 
 

 

http://www.uece.br/endipe2014/ebooks/livro1/310-%20LEITURA%20LITER%C3%81RIA%20NA%20ESCOLA%20E%20PRODU%C3%87%C3%83O%20DE%20SENTIDO.pdf
http://www.uece.br/endipe2014/ebooks/livro1/310-%20LEITURA%20LITER%C3%81RIA%20NA%20ESCOLA%20E%20PRODU%C3%87%C3%83O%20DE%20SENTIDO.pdf
http://www.uece.br/endipe2014/ebooks/livro1/310-%20LEITURA%20LITER%C3%81RIA%20NA%20ESCOLA%20E%20PRODU%C3%87%C3%83O%20DE%20SENTIDO.pdf
http://revistas.ufpr.br/educar/article/view/36319


109 
 

 

JOVCHELOVITCH, S. Vivendo a vida com os outros: intersubjetividade, espaço público e representações 

sociais. In: GUARESCHI, P. e JOVCHELOVITCH, S. (orgs.). Textos em Representações Sociais. 14ª. ed. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2013. p. 53-72. 

 

 

KRAMER, S. Leitura e escrita como experiência – notas sobre seu papel na formação”. In: ZACCUR, E. (org.). 

A magia da linguagem. Rio de Janeiro: DP&A, 2001. 

 

 

______. Leitura literária, escrita e formação de professores: aprendendo com Monteiro Lobato. In: DAUSTER, 

T.; FERREIRA, L. (Orgs.). Por que ler? Perspectivas culturais do ensino da leitura. Rio de Janeiro: Lamparina, 
2010. p. 111-135.  

 

 

LAJOLO, M. Do mundo da leitura para a leitura do mundo. São Paulo: Ática, 1993. 

 

 

LAJOLO, M. A literatura no reino da linguagem. In: REYES, Yolanda. Ler e brincar, tecer e cantar: literatura, 

escrita e educação. São Paulo: Pulo do Gato, 2012, p. 6-15 

 

 

LARROSA, J. Literatura, experiência e formação. In: COSTA, M. V. (Org.). Caminhos Investigativos. Rio de 
Janeiro: DP&A, 2004. 

 

 

LIMA, R. C. P. Núcleo figurativo da representação social e figuras de linguagem. 2018. (no prelo). 

 

 

MACHADO, A. M. Alguns Equívocos sobre Leitura. In: Instituto C&A – Fundação Nacional do Livro Infantil e 

juvenil. Nos caminhos da literatura. São Paulo: Peirópolis, 2008. p. 48-67. 

 

 

MAZZOTTI, T. Investigando os núcleos figurativos como metáforas. In: Jornada Internacional sobre 
Representações Sociais, 1., 1998, Natal. Anais... Natal, 1998. p. 1-8. Disponível em: 

<https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/11183485/NFcomometaforas.pdf?AWSAccessK

eyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1538878625&Signature=VZo%2Fs0%2FKiBqnA7s

BSN6EOxjCPvo%3D&response-

contentdisposition=inline%3B%20filename%3DNucleo_figurativo_themata_ou_metaforas_F.pdf.>Ac

esso em: 6 out. 2018. 

 

 

______. Confluências teóricas: representações sociais, sociolingüística, pragmática e retórica. Revista Múltiplas 

Leituras, v.1, n. 1, jan/jun. 2008. p. 90-106. 

 

______. A exposição do implícito nas representações sociais. In: SIMPÓSIO ESTADUAL DE 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS, 6., SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, REPRESENTAÇÕES 

SOCIAIS E SUBJETIVIDADE, 1., 2016, Salvador. Representações sociais: emergência epistemológica na 
contemporaneidade. Salvador: SERS/SIERS, 2016. p. 8. 

 

 

MOSCOVICI, S. A representação Social da psicanálise. Trad. Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 

1978. 

 

 

______. A psicanálise, sua imagem, seu público. Trad. Sonia Fuhrmann.Petrópolis, RJ: Vozes, 2012. 

 

 

______. Representações Sociais: Investigações em psicologia social. Editado por Gerard Duveen e Tradução 
de. Pedrinho A. Guareschi. - 11ª. Ed Petrópolis, RJ: Vozes, 2015. 

 

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/11183485/NFcomometaforas.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1538878625&Signature=VZo%2Fs0%2FKiBqnA7sBSN6EOxjCPvo%3D&response-contentdisposition=inline%3B%20filename%3DNucleo_figurativo_themata_ou_metaforas_F.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/11183485/NFcomometaforas.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1538878625&Signature=VZo%2Fs0%2FKiBqnA7sBSN6EOxjCPvo%3D&response-contentdisposition=inline%3B%20filename%3DNucleo_figurativo_themata_ou_metaforas_F.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/11183485/NFcomometaforas.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1538878625&Signature=VZo%2Fs0%2FKiBqnA7sBSN6EOxjCPvo%3D&response-contentdisposition=inline%3B%20filename%3DNucleo_figurativo_themata_ou_metaforas_F.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/11183485/NFcomometaforas.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1538878625&Signature=VZo%2Fs0%2FKiBqnA7sBSN6EOxjCPvo%3D&response-contentdisposition=inline%3B%20filename%3DNucleo_figurativo_themata_ou_metaforas_F.pdf


110 
 

 

PRESTES, Z. Quando não é quase a mesma coisa: análise de traduções de Lev Semionovitch Vigotski no 

Brasil – Repercussões no campo educacional.Tese de doutorado defendida na Universidade de Brasília, 

Faculdade de Educação, Programa de Pós-Graduação em Educação, em fevereiro de 2010.  

 

 

QUEIRÓS, B. C. Bartolomeu Campos de Queirós. In: Instituto C&A – Fundação Nacional do Livro Infantil e 

juvenil. Nos caminhos da literatura. São Paulo: Peirópolis, 2008. p. 158-163. 

 

 

SÁ, C. P. de. A construção do objeto de pesquisa em Representações Sociais. Rio de Janeiro: EdUERJ, 1998. 

 
 

SALUTTO, M. N. Leitura literária na creche: o livro entre texto, imagens, olhares, corpo e voz. Dissertação 

de Mestrado em Educação. Rio de Janeiro: Faculdade de Educação, PPGE-UFRJ, 2013. 

 
 

SIQUEIRA, S. A.Representações sociais da literatura e a confluência de ideias entre Moscovici e Bakhtin : 

um estudo com professores alfabetizadores no Distrito Federal Tese de doutorado defendida na Universidade 

de Brasília, Instituto de Letras, Departamento de Teoria Literária e Literaturas, Programa de Pós-Graduação em 

Literatura, em agosto de 2013. Disponível 

em:<http://bdtd.ibict.br/vufind/Search/Results?lookfor=Sena+Aparecida+de+Siqueira&type=Author&l

imit=20&sort=relevance> Acesso em 31 ago. 2018. 

 

 

VERGOPOLAN, R.; AZEVEDO, F. Literatura infantil: dos textos à educação literária. In: CONGRESSO 

INTERNACIONAL DE LITERATURA INFANTIL E JUVENIL, 4., 2015, São Paulo. Anais eletrônicos... 

Presidente Prudente, UNESP, 2015. p.3075-3084. Disponível em: 

<https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/37519>. Acesso em: 15 abr. 2018. 

 

 

VINCO, S. R. Formação do leitor: um bicho de quantas cabeças? Dissertação de mestrado defendida na 
Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, em setembro de 2006. Disponível em: 

<http://www.bdtd.ndc.uff.br/tde_arquivos/2/TDE-2008-01-17T114127Z-1162/Publico/Dissert-

Sonia%20Vinco.pdf>. Acesso em: 15 abr. 2018. 

 

 

VIGOTSKI, L. S.Pensamento e Linguagem. Trad. Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 
 

 

______. Imaginação e criação na infância. Trad. Zoia Prestes e Elizabeth Tunes. São Paulo, SP: Expressão 

Popular, 2018. 

 

 

WAGNER, W. Descrição, explicação e método na pesquisa das representações sociais. In: GUARESCHI, P. e 

JOVCHELOVITCH, S. (orgs.). Textos em Representações Sociais. 14ª. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013. p. 

119-149. 

  

http://bdtd.ibict.br/vufind/Search/Results?lookfor=Sena+Aparecida+de+Siqueira&type=Author&limit=20&sort=relevance
http://bdtd.ibict.br/vufind/Search/Results?lookfor=Sena+Aparecida+de+Siqueira&type=Author&limit=20&sort=relevance
https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/37519
http://www.bdtd.ndc.uff.br/tde_arquivos/2/TDE-2008-01-17T114127Z-1162/Publico/Dissert-Sonia%20Vinco.pdf
http://www.bdtd.ndc.uff.br/tde_arquivos/2/TDE-2008-01-17T114127Z-1162/Publico/Dissert-Sonia%20Vinco.pdf


111 
 

 

APÊNDICE A – PERÍODO EXPLORATÓRIO 

 

  

2o momento 

1o momento 

3o momento 



112 
 

 

APÊNDICE B – ROTEIRO PRÉVIO DA INTERAÇÃO NO GRUPO FOCAL 

1- Audição da gravação do discurso Inicial. (a voz da pesquisadora, agradecendo e 

informando sobre a interação proposta); 

2- Leitura e assinatura do Termo de Assentimento; 

3- Preenchimento individual do Questionário; 

4- Jogo das Palmas; 

5- Questão norteadora para discussão: 

 O que significa as leituras mediadas na aula de literatura para você? 

6- Outras questões que podem ser utilizadas: 

 Você gosta dessas leituras lidas na aula de Literatura? Por quê? 

 Você já foi buscar outras leituras a partir de alguma história que ouviu aqui? 

Dê um exemplo. 

 Como você se sentiu quando ouviu essa história? Por quê? 

 Essa leitura que você ouviu é importante na sua vida? Por quê? 

7- Atividade com os livros sobre a mesa: 

 Se você fosse escolher agora uma história para ler, qual delas escolheria? Por 

quê? Pegue o livro, leia o título, o autor e fale alguma coisa sobre a obra. 

8- Jogo da Bola Imaginária; 

9- PowerpointMemórias - Exibição de slides com imagens compostas por fotos feitas 

na aula de Literatura desde 2014, quando eles estavam no 1º ano para que as 

crianças possam fazer comentários sobre as leituras mediadas a partir das 

lembranças suscitadas pelas imagens. Atividade com o objetivo de provocar 

comentários sobre as fotos, para que ao lembrar das histórias, dos livros, das 

atividades a partir das leituras possam expressar valores, crenças e opiniões acerca 

da leitura literária. Ex. o que você sentiu nessa leitura? Por quê? O que mais 

chamou sua atenção nessa história? Por quê? Por que você gostou dessa história? 

10- Jogo do Telefone sem Fio – A palavra é dramatização; 

11- Atividade de Substituição: Cada criança pode representar o papel da professora de 

Literatura. Para isso, ela escolhe um livro da mesa, faz a leitura de um trecho da 

história para dramatizar a aula, escolhe “um aluno” e faz uma pergunta que 

escolheu nos cartões disponíveis. A participação de cada um deve ser espontânea. 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO COMPLEMENTAR AO GRUPO FOCAL 

Colégio Pedro II 

Campus São Cristóvão I 

 

 

Aluno(a):______________________Idade:_____Apelido:________Data:__/__/2019. 

 

 

Antes do começo do GRUPO FOCAL, vou pedir que você coloque nesse QUESTIONÁRIO 

um pouquinho de suas opiniões! 

 

 

1- Quais são as atividades realizadas pela professora durante as aulas de Literatura? Cite pelo 

menos três tarefas dela na aula. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

2- Essa leitura mediada pela professora na aula de Literatura é importante pra 

você?_________ 

Por quê?____________________________________________________________________ 

 

 

3- Qual é a parte da aula de Literatura que você mais gosta? Ouvir a história, conversar na 

rodinha ou fazer uma atividade sobre a história? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

4- O que significa pra você essas leituras compartilhadas na aula de Literatura? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

5- Como você se sente quando está participando da aula de Literatura? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Muito Obrigada! 
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APÊNDICE D – TRANSCRIÇÃO DA INTERAÇÃO FOCAL PARA 

ARMAZENAGEM NO BANCO DE DADOS 
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APÊNDICE E – BANCO DE DADOS USADO COMO INSUMO PARA OS MODELOS 

FIGURATIVOS 

Foi utilizada uma planilha do MS Excel. 
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APÊNDICE F – LISTA DE LIVROS LITERÁRIOS USADOS NO GRUPO FOCAL 

1 – A Árvore que Dava Sorvete de Sérgio Capparelli. 

2 – A Botija de Ouro de Joel Rufino. 

3 - A Fada Fofa em Paris de Sylvia Orthof. 

4 – As Fadas de Charles Perrault. 

5 – A Loira do Banheiro e Outras Histórias de Heloísa Prieto. 

6 – Azur e Asmar de Michel Ocelot. 

7 – Contos de Bichos do Mato de Ricardo Azevedo. 

8 – Contos de Morte Morrida de Ernani Ssó. 

9 – De fora da Arca de Ana Maria Machado. 

10 – Deuses do Olimpo de Gabriela Brioschi. 

11 – Ervilina e o Princês de Sylvia Orthof. 

12 – Facécias – Contos Populares Divertidos de Luís da Câmara Cascudo. 

13 – Histórias Greco-Romanas de Ana Maria Machado. 

14 – Irmãos Zulus de Rogério Andrade Barbosa. 

15 – Isto é um Poema que Cura Peixes de Jean-Pierre Siméon. 

16 – Lampião e Lancelote de Fernando Vilela. 

17 – Muito Capeta de Angela Lago 

18 – Ogum, o Rei de Muitas Faces e outras Histórias dos Orixás de Lídia Chaib e Elizabeth 

Rodrigues. 

19 – O Menino Maluquinho de Ziraldo. 

20 – Os Sete Novelos: um Conto de Kwanzaa de Angela Shelf. 

21 – Poemas para Brincar de José Paulo Paes. 

22 – Rolim de Ziraldo 

23 – Uxa, Ora Fada, Ora bruxa de Sylvia Orthof. 
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ANEXO A – TIPOLOGIA TEXTUAL NA AULA DE LITERATURA - PPPI DO CPII 

(2018) 

 

  



118 
 

 

ANEXO B – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DE LITERATURA - PPPI DO CPII 

(2018) 
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ANEXO C – PARECER DO CONSELHO DE ÉTICA PELA APROVAÇÃO DA 

PESQUISA 
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