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RESUMO

O presente artigo objetiva tratar do tema da leitura do texto literário e de outros 
gêneros, além da questão da formação do leitor. Nota-se que formar leitores 
competentes é um dos grandes desafios da Educação Básica na atualidade. 
Desta  forma,  ao  constatar  essa  deficiência,  sugere  como  uma  possível 
proposta de trabalho uma experiência de leitura, em que se utiliza a Teoria da 
Estética da Recepção e o Método Recepcional, desenvolvida no Colégio da 
Rede Estadual do Paraná. Observa-se que muitos professores que atuam na 
docência  do  Ensino  Fundamental  não  têm  conhecimento  profundo  dos 
pressupostos  teóricos  que  norteiam  o  ensino  de  literatura  sugerida  nas 
Diretrizes de Língua Portuguesa do Estado do Paraná – Teoria da Estética da 
Recepção e do Método Recepcional. Portanto, verifica-se a necessidade de um 
programa de formação continuada permanente e o PDE demonstra ser  um 
Programa de Desenvolvimento Educacional inovador.

Palavras-chave: Leitura. Formação de leitor. Teoria da Estética da Recepção. 
Método Recepcional.  Experiência de leitura.

ABSTRACT

This article aims to deal with the theme of the literary text reading and other 
genres,  besides the  reader  formation  question.  It  is  noticed that  to  develop 
competent readers is one of the greatest challenges of the Basic Education 
nowadays. So, in finding this lack suggests as a possible proposal, presenting 
an experience in which it is used the aesthethc and reception theory  as well as 
the  reception  method,  developed  in  the  school  where  he/she  teaches.  It  is 
observed that many teachers who teach at the elementary school don’t have a 
deep knowledge of the estimated  theory which guide the literature teaching 
suggested in the Portuguese guidelines of Parana state - aesthetic e reception 
theory and the receptional  method. Therefore,  examine the necessity of  the 
programme of continuous formation permanently and the PDE shows to be an 
innovation Education Development Programme.

Keywords:  Reading.  Reader  formation.  Aesthetic  e  reception  theory.  The 
receptional method. Reading experience.
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INTRODUÇÃO

Formar leitores não é uma tarefa fácil, visto que ler dá mais trabalho do 

que  assistir  aos  programas  de  televisão,  ouvir  música  ou  qualquer  outra 

atividade que a criançada gosta. A leitura exige o domínio da língua e suas 

nuances,  de  tempo e  concentração,  determinação  e  conhecimento  sobre  o 

tema, além da vontade para querer aprender e descobrir.  No entanto, a leitura 

é um dos meios de comunicação do homem com o restante da humanidade, 

seja  no  tempo,  seja  no  espaço.  A  leitura  proporciona  à  pessoa  adquirir 

conhecimentos do passado ou do presente; do que esteja ocorrendo no espaço 

em  que  está  inserido  ou  em  lugares  distantes.  Ela  possibilita  desvendar 

diversas culturas, conhecer os hábitos e as histórias diferentes, compreender 

os fatos, ter idéias, vivenciar novas experiências, sonhar...

Portanto, ensinar a ler deveria ser a atividade mais importante da escola. 

No entanto,  percebe-se que não se está  sendo feito,  ou se está,  não está 

alcançando  o  objetivo.  Conforme  os  dados  publicados  na  Revista  Nova 

Escola de agosto de 2006 – dos brasileiros de 15 a 64 anos, 61% têm muito 

pouco ou nenhum contato com os livros; 47% possuem no máximo dez livros 

em casa; 30 % localizam informações simples em uma frase; 37% localizam 

informação em texto curto; só 25% estabelecem relações entre textos longos. 

Ao verificar a quantidade de livros que os brasileiros lêem por ano, comparado 

a outros países, o resultado é vergonhoso: enquanto os franceses lêem 7 livros 

por ano; os americanos, 5,1; os italianos, 5; os ingleses 4,9; os brasileiros lêem 

apenas 1,8 livros por ano.

Observa-se como o universo de leitores é pequeno no Brasil: apenas 17 

milhões dos 170 milhões de brasileiros lêem pelo menos um livro  por  ano. 

Segundo  Hubert  Alguéres,  essa  “escassez  de  leitores  produz  um  círculo 

vicioso: o livro é caro porque o universo de leitores é pequeno, e esse universo 

é pequeno porque o livro é caro”. Para o autor, uma forma de minimizar esse 

problema  seria  aumentar  o  número  de  bibliotecas  públicas  com acervo  de 

qualidade e atendimento irrestrito ao público. Além disso, é necessária uma 

política mais abrangente para o mercado editorial brasileiro que contemple, por 

exemplo:



financiamentos  para a  pesquisa e  edição de livros,  objetivando exemplares 
mais  baratos;  abertura  de bibliotecas;  campanhas públicas  permanentes  de 
estímulo à leitura; e, principalmente, ações ininterruptas para formar os agentes 
mediadores da leitura – os professores e bibliotecários. (ALQUÉRES, 2008).

Nota-se, portanto, a necessidade de priorizar a formação continuada de 

professores  para  que  tenham  condições  de  formar  leitores  competentes, 

utilizando-se de uma metodologia adequada. Infelizmente, o que se observa 

são  atividades  inadequadas  de  leitura  e  oferecidas  de  forma  impositiva, 

transformando a leitura em tarefa enfadonha e tortuosa.

Uma pesquisa realizada pelos alunos do 1.º  ano e sistematizada em 

forma de Trabalho de Conclusão de Curso pelas alunas Ana Catharino Honório 

Pinafo, Andréia Pereira Duarte e Heloísa Poças do 4.º ano do Curso de Letras 

da Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Cornélio Procópio 

com professores atuantes de 5.ª  à 8.ª   séries do Ensino Fundamental,  das 

escolas públicas e das particulares, demonstrou essa realidade.

A pesquisa foi realizada nos municípios de Cornélio Procópio e região: 

Andirá,  Bandeirantes,  Bela  Vista  do  Paraíso,  Cambará,  Cornélio  Procópio, 

Ibiporã,  Itambaracá,  Londrina,  Maracaí/SP,  Nova  Fátima,  Rancho  Alegre, 

Ribeirão  do  Pinhal,  Santa  Mariana,  São  Jerônimo  da  Serra,  São  João  do 

Pinhal, São Sebastião da Amoreira, Sertaneja, Sertanópolis, Tarumã/SP e Uraí. 

Foram entrevistados 145 professores.

Observou-se que os professores em docência concluíram a graduação 

no ano de 1970 até 2006 e a maioria deles se formou na década de 90. Além 

disso, há um número expressivo de professores graduados pela FAFICOP – 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Cornélio Procópio. 

A maioria desses professores possui Curso de Especialização na área 

de Letras ou Educação. Com diferença muito pequena, há uma preferência 

pela área de Letras.  Em relação aos Cursos de Mestrado e de Doutorado, 

notou-se um número muito pouco expressivo. Isso, talvez, seja pelo fato da 

SEED – Secretaria de Estado da Educação não aceitar o título de Mestre e 

Doutor no Plano de Carreira do Magistério do Paraná.

Com o  intuito  de  verificar  se  os  professores  possuem conhecimento 

sobre Literatura Infanto-Juvenil, foram questionados se tiveram na graduação 

e/ou na especialização essa disciplina, pois se entende que esse conhecimento 



é básico  para  o  professor  saber  elaborar  estratégias  de  como desenvolver 

atividades, a partir de uma teoria e de uma metodologia que norteiem o seu 

trabalho de formação do leitor. Notou-se que uma grande maioria não teve a 

disciplina  na  graduação  e  nem  na  especialização.  Na  grade  curricular  da 

FAFICOP, apenas a partir da implantação do novo currículo em 2007, que foi 

introduzida  a  disciplina  de  Literatura  Infanto-Juvenil  e  Ensino;  nos  anos 

anteriores,  era  ofertada  apenas  como  disciplina  optativa.  No  curso  de 

Especialização ofertado pela instituição, só a partir do ano de 2002, o módulo 

Introdução à Literatura Infanto-Juvenil foi introduzido na grade curricular. Isso 

demonstra  o  quanto  o  professor  está  desatualizado  na  sua  formação, 

acarretando prejuízos na sua prática docente. 

Observou-se  também  que,  embora  a  maioria  não  tenha  tido  essa 

formação,  procuram  preencher  essa  lacuna,  participando  de  cursos  de 

capacitação.  No  entanto,  sabe-se  que  esses  cursos  de  capacitação  são 

geralmente  de  uma  carga  horária  pequena,  de  curta  duração,  e  não 

oportunizam o professor a refletir sobre sua prática docente, a reelaborar e a 

desenvolver atividades, observando os problemas e sanando-os, conforme se 

verifica  na  resposta  de  uma professora:  “Já  freqüentei  (cursos),  mas  eram 

cursos rápidos que não se aprofundavam muito no assunto, eram mais para 

falar sobre a importância da leitura”.

Esse fato é constatado, ao ser perguntado se desenvolve algum projeto 

de leitura na área de Literatura Infanto-Juvenil.  Um número expressivo  não 

realiza projeto de leitura e o trabalho com a Literatura Infanto-Juvenil é com 

textos que estão nos livros didáticos, muitas vezes fragmentados ou com um 

roteiro de análise interpretativo apenas de caráter decodificativo ou opinativo, 

não se chegando à interpretação e à apreensão dos sentidos do texto, muito 

menos, formando leitores.

Além disso,  notou-se  que  poucos  conhecem a  metodologia  sugerida 

para trabalhar com a literatura nas Diretrizes Curriculares da Rede Pública de 

Educação  Básica  do  Estado  do  Paraná  de  Língua  Portuguesa:  O  Método 

Recepcional, organizado por Maria da Glória Bordini e Vera Teixeira de Aguiar 

e a perspectiva Rizomática, de acordo com as considerações teóricas de Gilles 

Deleuze  e  Félix  Guattari  presentes  em  Mil  platôs  –  Capitalismo  e 

Esquizofrenia. De 150 questionários aplicados, apenas em oito mencionam-se 



a  utilização  do  Método  Recepcional  e  em  apenas  um  há  a  menção  da 

perspectiva rizomática.

Entretanto, o conhecimento dessas teorias é muito importante para um 

melhor trabalho, juntamente com o conhecimento da Literatura Infanto-Juvenil. 

A  estratégia  empregada  em  sala  de  aula,  o  desenvolvimento  da  prática 

pedagógica depende do conhecimento teórico e metodológico. Dessa forma, 

muitos  professores  sugerem  que  a  instituição  promova  uma  capacitação 

continuada na área de Literatura Infanto-Juvenil e das teorias que norteiam o 

ensino da literatura. 

O  Programa  de  Desenvolvimento  Educacional  do  Paraná  –  PDE 

demonstrou ser um programa de formação continuada que renderá bons frutos, 

visto que integra as escolas às instituições de Ensino Superior – IES. Essa 

integração  possibilita  a  inserção  do  professor  da  educação  básica  nas 

atividades de formação desenvolvidas no âmbito das IES, como também dos 

professores da IES intervindo na escola por meio deste professor. 

Pelo fato do programa proporcionar o diálogo entre os professores da 

Educação Superior e os da Educação Básica, por meio de atividades teórico-

práticas orientadas, observa-se como resultado um professor mais crítico em 

que, em mãos da teoria, tem capacidade de pôr em prática seu conhecimento e 

realizar mudanças qualitativas na sua prática pedagógica. Além disso, devido 

ao professor ter o direito garantido a afastamento remunerado de 100% de sua 

carga horária efetiva no primeiro ano e de 25% no segundo ano do Programa 

para estudo, possibilita o repensar de sua prática educativa, algo necessário 

para que haja transformação. 

Portanto, por meio desta capacitação continuada – PDE – uma questão 

a ser repensada pode ser a formação do leitor. Ao pensar na tarefa de formar 

leitores, não há como não pensar na relação leitura e literatura. Desta forma, 

faz-se necessário o conhecimento dos pressupostos teóricos da Estética da 

Recepção  em que  se  baseia  o  Método  Recepcional  e  a  teoria  em  que  a 

perspectiva rizomática se fundamenta.



MÉTODO RECEPCIONAL

O Método Recepcional tem como base teórica a Estética da Recepção, 

uma das correntes que tem oferecido bom resultado na formação do leitor da 

literatura, por ampliar o “horizonte de expectativa” do leitor por meio da leitura 

de obras distantes de sua realidade. Hans Robert Jauss é um dos principais 

idealizadores  da  teoria  e  concebe  a  literatura  como  um  dos  meios  de 

emancipação da sociedade por meio da “ampliação” constante do horizonte de 

expectativas dos leitores devido à natureza também formadora da obra literária 

e não apenas reprodutora das estruturas sociais, pois, segundo as premissas 

desta teoria, a obra literária é compreendida como um elemento que passa a 

interferir nas relações sociais, instituindo novos paradigmas, resultando daí o 

papel  fundamental  do  destinatário  a  quem, primordialmente,  a  obra  literária 

visa.

Segundo Bordini & Aguiar a teoria da estética da recepção “desenvolve 

seus estudos em torno da reflexão sobre as relações entre narrador-texto-leitor. 

Vê a obra como um objeto verbal esquemático a ser preenchido pela atividade 

de leitura,  que se realiza sempre a partir  de um horizonte de expectativas” 

(1993, p.31). As autoras organizaram uma proposta de leitura com base nessa 

teoria – o método recepcional – que se tem revelado eficaz na formação do 

leitor. Nesse método, os alunos partem de leituras de obras próximas de seus 

horizontes de expectativas para, gradativamente, ampliarem esses horizontes 

de expectativas  por  meio de diferentes tipos de textos  literários com níveis 

estéticos diferenciados. 

Partindo das preferências do leitor, o trabalho deve orientar-se, de maneira 
dinâmica, do próximo para o distante no tempo e no espaço. Isto significa optar, 
primeiramente, por textos conhecidos de autores atuais, familiares pela 
temática apresentada, pelos personagens delineados, pelos problemas 
levantados pelas soluções propostas, pela forma como se estruturam, pela 
linguagem de que se valem. A seguir, gradativamente, vão-se propondo novas 
obras, menos conhecidas, de autores contemporâneos e/ou do passado, que 
introduzam inovações em alguns dos aspectos citados. Estes procedimentos, 
inusitados para o leitor, rompem sua acomodação e exigem uma postura de 
aceitação ou descrédito, fundada na reflexão crítica, o que promove a 
expansão de suas vivências culturais e existenciais. (Bordini & Aguiar, 1993, 
p.25)



O método  recepcional  de  ensino  funda-se  na  atitude  participativa  do 

aluno em contato com os diferentes textos. Desta forma, o mediador de leitura 

deve partir do horizonte de expectativas do grupo, em termos de interesses 

literários, determinados por suas vivências anteriores e provocar situações que 

propiciem o questionamento desse horizonte, levando à ruptura do horizonte de 

expectativa e seu conseqüente alargamento. Em seguida, oferecer diferentes 

leituras aos alunos, incitando-os a refletir e instaurando a mudança por meio de 

um processo contínuo, transformando a escola e a comunidade.

Assim,  as  etapas  do  método  recepcional  a  serem  seguidas  são  as 

seguintes:  determinação  do  horizonte  de  expectativas,  atendimento  do 

horizonte  de  expectativas,  ruptura  do  horizonte  de  expectativas, 

questionamento  do  horizonte  de  expectativas  e  ampliação  do  método,  que 

evolui em espiral, sempre permitindo aos alunos uma postura mais consciente 

com relação à literatura e à vida.

Além da teoria da Estética da Recepção, a proposta de Hans Kügler de 

se estabelecer níveis de leitura de um mesmo texto literário em sala de aula 

possibilita  aos  alunos  se  aprofundarem  nos  estudos  literários  de  maneira 

fruitiva,  revelando  suas  impressões  sobre  o  texto  lido.  “A  essência  da 

comunicação,  no  caso  de  ensino  literário,  é  constituída  pelo  processo  de 

interação entre o leitor e o texto,  fundamento da exploração de leitura e da 

formação e desenvolvimento da compreensão” (Kügler, s.d., p.1). O teórico, em 

sua  proposta,  parte  da  comunicação  personalizada  do  leitor  com  o  texto 

literário, passa, a seguir, para a leitura dialogada com os demais leitores, para, 

depois, realizar uma leitura de nível reflexivo e analítico do texto. A proposta se 

divide  em três  níveis  de  recepção:  leitura  primária,  constituição coletiva  do 

significado e modos de ler secundários.

No primeiro  nível,  o  da  leitura  primária,  o  leitor  faz  uma leitura  “não 

duplicada”,  sem  relacioná-la  com  a  “linguagem  cotidiana  ou  associá-la  a 

qualquer linguagem descritiva da crítica literária e da teoria da literatura” (s.d., 

p.3),  sendo,  portanto,  não  crítica  e  afirmativa.  É  a  fase  da  silenciosa 

compreensão afetiva e da formação da ilusão, momento em que o leitor lê para 

compreender, auto-inserindo-se no mundo imaginário construído pelo autor, e 

vivenciando,  pela  sua  própria  visão,  a  história  criada,  sem interferência  de 

qualquer crítica ou estado literário. Nessa fase também, na medida em que o 



leitor  concretiza  o  texto,  ele  faz  projeções  e  representações  pessoais, 

representações  de  seus  desejos  e  de  seu  mundo  de  experiências.  Ele 

“desempenha no espaço da ilusão ... papéis e modos de comportamento do 

texto com participação efetiva” (s.d., p.4). Além disso, o texto é “deslocado” e 

“condensado”, isto é, a leitura pode realizar-se tanto pelo deslocamento e pela 

livre  associação  entre  o  que  o  leitor  pensa  e  sente  e  o  que  o  texto  lhe 

apresenta, dando-lhe a significação que melhor lhe convier para o momento, 

como pela condensação e pela articulação do que diz o autor e o que sua pré-

compreensão alcança.

No nível seguinte, o da constituição coletiva do significado, conforme o 

didata  da  literatura,  ocorre  a  ruptura  da  formação  da  ilusão  constituída  na 

leitura primária e realiza-se a articulação da experiência de leitura, comparando 

um  texto  com  outros  significados  já  articulados  e  associando  o  texto  à 

linguagem de conceitos da crítica literária e da teoria da literatura, confrontando 

com  outras  propostas  de  significação.  O  leitor  deve  explicar  sua  leitura, 

rompendo deste modo com aquele primeiro momento da leitura personalizada, 

afetiva e única. É o momento em que a leitura deve ser exposta aos alunos da 

sala,  confrontada  com  outras  leituras  realizadas  pelos  demais  alunos,  pois 

cada um leu a partir de seu ponto de vista. 

Desta forma, acontece a elaboração de uma perspectiva para a leitura 

seqüente, em que, num terceiro nível, modos de ler secundários, as hipóteses 

formadas  dessa  leitura  complementar-se-iam  “por  meio  de  uma  discussão 

dialógica  e  crítica  sobre  as  experiências  de  leitura  entre  os  alunos.  A 

capacidade de crítica assim produzida não seria  só a conseqüência de um 

encontro com textos, mas também com pessoas” (s.d., p.5). A leitura deixa de 

ser  somente  afetiva,  e  se  insurge  como  uma  compreensão  racional  e 

explicativa do texto, em termos históricos, teóricos e críticos. O modo de ler 

nessa etapa considera um leitor diante de um texto que foi escrito por um autor, 

num determinado momento histórico, inserido em uma tendência ideológica, e 

com uma temática determinada e situada em um contexto social,  político e 

econômico. Além disso, é preciso considerar que esse texto se constrói a partir 

de  um  gênero  literário,  com  um  estilo  próprio,  com  características  de  um 

determinado movimento estético, e que sobre ele podem ter sido construídos 

outros textos  de crítica literária  que busquem explicitar  suas determinações 



estéticas e ideológicas, inserindo-os em juízos de valor que os alunos devem 

conhecer para melhor compreenderem o processo de valoração da literatura. 

Considerando o texto literário dentro de um contexto histórico, político, 

econômico,  social  e  cultural,  pode-se  chegar  a  uma  leitura  que  Kügler 

denomina “leitura crítica e crítico-idelológica”, em que o modo de ler atinge um 

nível  mais  racional  e,  portanto,  de  maior  compreensão  da  literatura,  suas 

implicações estéticas e ideológicas e sua significação para a vida dos homens.

É dentro desse espírito  pedagógico que a leitura literária  deveria  ser 

desenvolvida pela  escola.  Desta  forma,  é  possível  realizar  um processo de 

comunicação entre sujeitos históricos, tendo em mira a formação de leitores 

preparados  para  leituras  mais  profundas  e  para  a  compreensão  das  obras 

consideradas  difíceis  para  as  camadas  sociais  com  menor  nível  de 

escolaridade ou com uma vivência imatura ainda de leitura.

PERSPECTIVA RIZOMÁTICA

A perspectiva rizomática tem como base as considerações teóricas de 

Deleuze e Guattari presentes em Mil platôs. A proposta de se trabalhar o texto 

literário nessa perspectiva parte da imagem do rizoma, espécie de raiz que se 

prolonga horizontalmente, como a raiz do gengibre, erva de origem asiática. 

Para Deleuze e Guattari, o rizoma se contrapõe à árvore, metáfora tradicional 

da  estrutura  do  conhecimento.  O  paradigma  arborescente  implica  uma 

hierarquização do saber, visto que os “sistemas arborescentes são sistemas 

hierárquicos  que  comportam  centros  de  significância  e  de  subjetivação, 

autômatos  centrais  como  memórias  organizadas”  (DELEUZE  E  GUATARI, 

p.26,1995).

O  rizoma,  em  contraposição,  remete-nos  para  a  multiplicidade.  De 

acordo com Sílvio Gallo, conforme considerações de Deleuze e Guattari: 

A metáfora do rizoma subverte a ordem da metáfora arbórea, tomando 
como imagem aquele tipo de caule radiciforme de alguns vegetais, formado por 
uma miríade de pequenas raízes emaranhadas em meio a pequenos bulbos 
armazenatícios,  colocando em questão  a  relação  intrínseca  entre  as  várias 
áreas do saber, representadas cada uma delas pelas inúmeras linhas fibrosas 
de um rizoma,  que se entrelaçam e se engalfinham formando um conjunto 
complexo no qual os elementos remetem necessariamente uns aos outros e 
mesmo para fora do próprio conjunto. Diferente da árvore, a imagem do rizoma 



não se presta nem a uma hierarquização nem a ser tomada como paradigma, 
pois  nunca  há  um  rizoma,  mas  rizomas;  na  mesma  medida  em  que  o 
paradigma,  fechado,  paralisa  o  pensamento,  o  rizoma,  sempre  aberto,  faz 
proliferar pensamentos. (p. 2003).

Para  um  melhor  entendimento,  Deleuze  e  Guattari  elencam  seis 

princípios básicos que regem o rizoma:

1.º  e  2.º  princípios:  Princípios  de  conexão  e  de  heterogeneidade:  qualquer 

ponto  de  um  rizoma  pode  ser  conectado  a  qualquer  outro  e  deve  sê-lo. 

Diferente do paradigma arbóreo em que as relações entre os pontos precisam 

ser  sempre  mediatizadas  obedecendo  a  uma  determinada  hierarquia  e 

seguindo uma “ordem intrínseca”. Na árvore, a hierarquia das relações leva a 

uma homogeneização das mesmas, algo que não acontece no rizoma.

3.º princípio: Princípio de multiplicidade: Não se reduz à unidade, visto que não 

possui uma unidade que sirva de pivô para uma objetivação/subjetivação. Ele 

não  é  sujeito  e  nem  objeto,  mas  múltiplo.  Para  Deleuze  e  Guattari,  as 

“multiplicidades  são  rizomáticas  e  denunciam  as  pseudomultiplicidades 

arborescentes” (p.16, 1995).

4.º princípio: Princípio de ruptura a-significante: Um rizoma pode ser rompido, 

quebrado em um lugar qualquer, e também retoma segundo uma ou outra de 

suas  linhas  e  segundo  outras  linhas.  Não  pressupõe  um  processo  de 

significação  ou  de  hierarquização,  apesar  de  ser  estratificado  por  linhas, 

territorializado, organizado, sempre está sujeito às linhas de fuga que apontam 

para novas e insuspeitas direções.

5.º e 6.º princípios: Princípios de cartografia e de decalcomania: O rizoma é 

estranho a qualquer idéia de eixo genético ou de estrutura profunda. Ele pode 

ser mapeado, cartografado, possuindo entradas múltiplas, sendo acessado de 

infinitos  pontos  e  remetido  a  quaisquer  outros  pontos  em  seu  território. 

Portanto, por ser um mapa, possui regiões insuspeitas, uma riqueza geográfica 

pautada numa lógica do devir, da exploração, da descoberta de novas facetas. 

Para Deleuze e Guattari, o eixo genético ou a estrutura profunda são antes de 

tudo princípios de decalque, reprodutíveis ao infinito, pois toda lógica da árvore 

é uma lógica do decalque e da reprodução. “A árvore articula e hierarquiza os 

decalques, os decalques são como folhas da árvore” (p.21. 1995). O rizoma é 

diferente, é mapa e não decalque. Deve-se fazer mapa e não o decalque. De 



acordo com os teóricos, uma das características mais importantes do rizoma é 

ter sempre múltiplas entradas. A toca, por exemplo, é um rizoma animal que 

comporta  uma  nítida  distinção  entre  linha  de  fuga  como  corredor  de 

deslocamento  e  os  estratos  de  reserva  ou  de  habitação.  “Um  mapa  tem 

múltiplas entradas contrariamente ao decalque que volta sempre ‘ao mesmo’. 

Um mapa é uma questão de performance, enquanto que o decalque remete 

sempre a uma presumida ‘competência’” (p.22, 1995).

Desta  forma,  trabalhar  o  texto  literário  na  perspectiva  rizomática 

pressupõe superar o ensino fragmentado, compartimentalizado do saber em 

que  na  organização  curricular,  as  disciplinas  se  encontram  com realidades 

estanques, sem a percepção totalizante da realidade. Portanto, o trabalho será 

interdisciplinar em que haja a multiplicidade, uma relação intrínseca entre as 

várias áreas do saber, operando sempre em aberto, proliferando pensamentos. 

O saber passa a ser uma funcionalidade.

A perspectiva  rizomática  pressupõe uma educação  em que  ocorra  a 

transversalidade entre as várias áreas do saber, integrando-as e possibilitando 

conexões inimagináveis. Assim, a escola romperia com a hierarquização e a 

disciplinarização e o aluno teria acesso diferenciado às áreas do saber e de 

seu particular interesse. O ensino seria um processo educacional muito mais 

condizente com as exigências da contemporaneidade. 

De  acordo  com  Sílvio  Gallo,  para  pensar  um currículo  transversal  e 

rizomático é preciso:

1.º) deixar de lado qualquer pretensão científica da pedagogia, pois não seria 

possível  controlar,  prever,  quantificar  as  várias  inter-relações  com  outros 

textos, os vários cortes realizados. O processo educativo passaria a ser uma 

heterogênese, isto é, uma produção singular a partir de múltiplos referenciais, 

da qual não há sequer como vislumbrar, de antemão, o resultado.

2.º) deixar de lado qualquer  pretensão massificante da pedagogia. O processo 

educativo seria voltado para a formação de uma subjetividade autônoma. 

3.º) abondanar a pretensão ao uno. É preciso abrir-se para a multiplicidade, 

para  uma  realidade  fragmentada  e  múltipla,  sem  a  necessidade  mítica  de 

recuperar uma ligação, uma unidade perdida. 

Nota-se,  portanto,  que  pensar  “uma  educação  e  um  currículo  não-

disciplinares, articulados em torno de um paradigma transversal e rizomático do 



conhecimento soa hoje como uma utopia” (GALLO, p.99, 2003). No entanto, é 

necessário  ousar,  visto  que  só  assim  a  humanidade  pôde  adquirir  novos 

conhecimentos.

SUGESTÃO DE TRABALHO

Como  sugestão  de  trabalho  a  ser  realizado,  será  apresentada  uma 

experiência2 de leitura desenvolvida durante um ano letivo no Colégio Estadual 

“Dulce de Souza Carvalho”, distrito de Congonhas, do município de Cornélio 

Procópio, com o tema exclusão social. Essa experiência poderá ser posta em 

prática com alunos da 8.ª série do Ensino Fundamental ou com os do Ensino 

Médio. Para a prática de leitura, foram utilizados os livros Capitães da areia, 

de  Jorge  Amado;  Os  miseráveis,  de  Victor  Hugo,  adaptado  por  Walcyr 

Carrasco e  Corda bamba, de Lygia Bojunga Nunes. Essa prática teve como 

pressupostos  teóricos  a  Teoria  da  Estética  da  Recepção  e  o  Método 

Recepcional. 

Primeiramente,  para  determinar  o  horizonte  de  expectativas,  foi 

solicitado  aos  alunos  formarem  grupos  de  quatro  pessoas  e  lhes  foram 

oferecidos vários artigos de jornais  e de revistas  que tratavam do tema da 

exclusão social. Eles fizeram uma leitura livre, escolhendo a matéria que mais 

chamou a atenção. Depois de terminada a leitura, foi  promovido um debate 

informal sobre as várias formas de exclusão social. Notou-se que houve um 

interesse maior quanto à exclusão do menor abandonado.

Assim, para atender o horizonte de expectativas, foram trabalhadas as 

canções  “O  meu  guri”  e  “Pivete”,  ambos  de  Chico  Buarque  de  Holanda. 

Primeiramente, os alunos ouviram as canções para, em seguida, analisá-las 

oralmente, de forma coletiva. 

Enfocou-se na canção “O meu guri” a visão da “mãe” ou pessoa próxima 

do guri, papel que o eu-poético assume. Verificou-se que o eu-poético assume 

uma visão diferente da visão preconceituosa da sociedade, possibilitando que 

os  leitores  reflitam  sobre  a  outra  face  da  marginalidade  infantil.  A  canção 

mostra a ascensão do menor no mundo do crime até ter a foto estampada no 

2 Essa experiência foi apresentada no Concurso Nacional “Prêmio Instituto Unibanco 2007”, premiada em 
2.º lugar na categoria “Formação de Professores”.



jornal,  momento em que chega ao ápice. A sociedade que desprezou esse 

menor agora o vê, revelando uma realidade trágica.

Da  mesma  forma,  “Pivete”  trata  também  do  menor  que  luta  para 

sobreviver e que, por estar desprotegido na rua, acaba se envolvendo com a 

criminalidade. Assim, ascende na criminalidade, revelando um círculo vicioso 

da sociedade. 

Após a análise interpretativa dos textos, os alunos ouviram novamente 

as canções apreciando-as com um outro olhar.  Em seguida, redigiram uma 

resenha das canções, fazendo uma apreciação crítica do texto.

Para romper o horizonte de expectativas, é proposta a leitura do conto 

“Frio”, de João Antônio. O conto é denso e enfoca também a criança que se 

envolve com a criminalidade devido à miséria, à falta de orientação dos pais, 

de uma educação. 

Depois da leitura do conto, o texto foi analisado, observando a maneira 

como o autor  o  construiu.  Verificou-se que o conto não segue uma ordem 

linear,  o  narrador  é  de  terceira  pessoa,  onisciente  e  utiliza-se  do  discurso 

indireto-livre para introduzir os pensamentos do garoto. Notou-se, portanto, o 

trabalho artístico com o texto.

Em seguida, na fase do questionamento do horizonte de expectativas, 

foi feita uma análise comparativa entre as músicas e o conto. Verificou-se que 

o abandono das crianças pelos pais, marginalizadas pela sociedade, fazendo 

das ruas suas casas, convivendo próximo da criminalidade, faz com que se 

envolvam  no  mundo  do  crime.  Assim,  foi  solicitado  para  que  os  alunos 

produzissem um artigo opinativo com o tema do menor abandonado.

Após  essa  etapa,  passou-se  para  a  ampliação  do  horizonte  de 

expectativas. Nesta fase, foi solicitado para os alunos lerem o livro Capitães da 

areia,  de Jorge Amado. Primeiramente, foi lida em sala de forma coletiva a 

primeira parte do livro – Cartas à Redação. Nesse capítulo, os alunos puderam 

observar a influência das autoridades em manipular a notícia, o poder delas em 

não deixar publicar a verdade no jornal, a conivência do jornal com a atitude 

das autoridades e o descaso com as pessoas sem influência, como o padre e a 

mãe de um interno do reformatório. Nota-se a desconsideração com os menos 



privilegiados no modo como as cartas são publicadas e na página em que elas 

vêm ocupar. Por exemplo, a carta do Padre é publicada na terceira página do 

Jornal,  sob o título “Será verdade?” e sem comentário,  pondo em dúvida a 

denúncia feita por ele. A carta da mãe do interno do reformatório aparece na 

quinta  página  do  Jornal,  entre  anúncios,  sem  clichês  e  sem  comentário, 

reforçando mais ainda o descaso do redator do jornal. No entanto, as cartas 

das  autoridades  aparecem  em  primeira  página  do  Jornal,  com  clichês  e 

comentários elogiosos.

Em  seguida,  foi  feito  um  estudo  comparativo  com  jornais  de  maior 

circulação, analisando as manchetes da Primeira Página. Observou-se o que 

aparecia em destaque, como as notícias às quais era dada maior importância, 

além de comparar a linguagem utilizada naquela época em que a história foi 

narrada com as notícias de hoje. 

A partir dessa discussão inicial, os alunos fazem a leitura extra-classe, 

comparando a realidade retratada no livro com a realidade atual dos menores 

infratores da nossa sociedade. Após o término da leitura, é marcado um dia 

para se discutirem as idéias presentes no livro.  Os alunos notaram que os 

problemas  sociais  abordados  no  livro  continuam  atuais  e  que  houve  um 

aumento  na  dimensão  da  questão,  sem  que  houvesse  uma  solução  ou 

estratégias  eficientes.  Para  auxiliá-los  nesse  estudo  comparativo,  foi 

apresentado o vídeo documentário – Falcão: os meninos do tráfico, produzido 

por MV Bill e Celso Athayde. Assim, foi proporcionada aos alunos uma visão da 

realidade.  Percebeu-se que as autoridades continuam tendo atitudes paliativas 

e a violência e a criminalidade só tendem a aumentar. Em seguida, redigiram 

um texto comparando os menores do livro Capitães da Areia com os menores 

do vídeo, o destino de cada um.

Após esse estudo, percebeu-se que a miséria é um dos motivos que 

leva o menor à marginalidade, além da discriminação que ele sofre. Portanto, 

foi proporcionada aos alunos a leitura de uma entrevista publicada na revista 

Veja “Eu acredito em mim”, de Eliane Azevedo (v.27, n.25, p.29, de 22 de jun. 

1994),  que mostra como são as crianças que moram nos morros,  os seus 

sonhos, o modo de elas serem. 



Os alunos demonstraram interesse pelo  assunto,  percebendo que as 

crianças que moram na favela têm os mesmos desejos como eles. Além disso, 

essas  crianças  têm  muito  a  ensiná-los.  Assim,  após  a  determinação  do 

horizonte de expectativas dos alunos, passou-se para a etapa do atendimento 

do horizonte de expectativas, dando início a um novo ciclo de leitura, visto que 

o final de uma etapa é início de uma nova aplicação do método, que evolui em 

espiral.

Dessa  forma,  foi-lhes  propiciado  o  vídeo  Cidade  dos  homens – 

episódio  “João Vítor  e  Uólace”.  Esse vídeo  compara  um menino da  classe 

média – João Vítor – com o menino da favela – Uólace, o Laranjinha. A história 

mostra que os dois têm os mesmos sonhos de adquirir um tênis de marca da 

moda, os mesmos problemas quanto ao estudo e à relação com a mãe na 

cobrança de estudar e tornar-se um homem de caráter, a relação de amizade, 

seu comportamento no meio social e a preocupação de vir ocupar um lugar na 

sociedade. Na verdade, é a sociedade que os diferencia devido ao preconceito 

e  faz  com  que  não  tenham  uma  relação  mais  próxima,  criando  um 

comportamento de medo, fato mostrado no vídeo.

Para romper o horizonte de expectativas dos alunos, passando de um 

texto cinematográfico para um texto escrito, foi oferecido a eles o conto “O bife 

e a pipoca” que está no livro Tchau, de Lygia Bojunga Nunes. Esse conto trata 

também de duas crianças de classes sociais diferentes, uma da classe alta, 

moradora de um prédio chique e outra da classe baixa, moradora da favela. No 

entanto, travam uma grande amizade, embora vivam em realidades diferentes. 

Isso é narrado de forma literária pela autora, mostrando as diferenças 

sociais entre elas, enfocando a triste realidade miserável da criança pobre e o 

valor dado às coisas supérfluas pela criança rica. Esse contraponto leva os 

leitores  a  refletir  sobre  a  possibilidade  de  crianças  como  Rodrigo  e  Tuca, 

protagonistas do conto,  terem uma relação de amizade e superar  barreiras 

preconceituosas que a sociedade impõe.

Como o conto é escrito de uma forma epistolar, com trechos de cartas 

que  Rodrigo  escreve  para  outro  amigo,  Guilherme,  contando  as  novidades 

depois que seu amigo se mudou, foi  solicitado aos alunos para escreverem 



uma carta  a  um amigo,  comentando sobre  o conto  lido na  aula  e  fazendo 

considerações a respeito da questão da exclusão social, das diferenças entre 

as classes sociais.

Assim,  passa-se  à  fase  seguinte:  questionamento  do  horizonte  de 

expectativas.  Nessa etapa,  solicitou-se aos alunos para fazerem um estudo 

comparativo entre os textos estudados anteriormente, enfocando a relação das 

crianças com outras de classes sociais diferentes: a reportagem da  Veja,  o 

vídeo e o conto. Os alunos puderam perceber que, embora as crianças sejam 

de  classes  sociais  diferentes,  elas  têm  os  mesmos  desejos,  os  mesmos 

comportamentos, as mesmas brincadeiras.

Depois desta etapa, passa-se para a fase da ampliação do horizonte de 

expectativas.  Nesse  momento  é  proporcionada  a  leitura  do  livro  Os 

miseráveis, de Victor Hugo, adaptado por Walcyr Carrasco. O livro, embora 

trate da miséria, enfoca a solidariedade, fato que faz mudar a vida de Jean 

Valjean, protagonista do romance. O escritor mostra que só o amor ao próximo 

mudará esse quadro social de exclusão. 

Assim,  durante  a leitura  de  alguns capítulos  feita  em sala,  de  forma 

coletiva e também extra-classe, foram realizadas discussões que levaram os 

alunos a refletirem sobre a dificuldade das pessoas serem caridosas umas com 

as outras. Verificou-se que o ato caridoso de Monsenhor Benvindo mudou a 

vida de Jean Valjean e fez dele um homem de bem, embora fosse revoltado 

devido às injustiças da sociedade. O Bispo tem um olhar de Deus sobre Jean 

Valjean, um olhar que nós mortais não conseguimos ter. Talvez, por isso esse 

quadro desolador ainda não mudou: os menos privilegiados continuam sendo 

excluídos  de  forma  desumana  e  os  mais  abastados  impõem-se  sem 

escrúpulos. 

Para que os alunos fizessem uma releitura do livro, trazendo-o para a 

realidade  atual,  foi  passado  o  filme  Os  miseráveis.  O  filme  trata  dos 

miseráveis do período da Segunda Guerra Mundial, diferentemente da história 

do livro que transcorre no período da Revolução Industrial. Assim, os alunos 

compararam o livro e o filme com a sociedade atual e puderam identificar os 

miseráveis de hoje, quem são eles, como sobrevivem.



Após esse estudo, passou-se para outro ciclo de leitura,  a fim de se 

identificarem os miseráveis da sociedade de hoje. Foram oferecidos aos alunos 

artigos variados de jornais e de revistas que tratam desse assunto. Discutiu-se 

a situação dos miseráveis da sociedade atual, a necessidade de se sujeitar à 

humilhação para sobreviver.  Notou-se o interesse dos alunos pelo  assunto, 

momento em que se determinou o horizonte de expectativas deles.

Desta forma, passou-se à fase seguinte – atendimento do horizonte de 

expectativas – propiciando a leitura da entrevista de Roberto Carlos Ramos, o 

contador de histórias, pedagogo que emergiu do submundo da violência e das 

drogas para uma carreira de sucesso. Ele é ex-interno da Febem e ganha a 

vida contando a própria história em palestras para executivos. A entrevista foi 

publicada  na  revista  Cláudia  de  novembro  de  2000  e  revela  a  luta,  a 

perseverança de Roberto Carlos Ramos para mudar a história de sua vida e, 

hoje, de outras crianças. Além disso, realizou-se um estudo comparativo da 

vida de Roberto Carlos Ramos com a dos meninos do livro Capitães da areia. 

Procurou-se verificar a trajetória do pedagogo e a dos meninos de Capitães da 

areia, notando a semelhança com o Professor, menor que recebeu ajuda de 

um poeta, o Dr. Dantas, para ter aulas de pintura com um pintor do Rio, amigo 

de Dr. Dantas. Da mesma forma, Roberto Carlos Ramos também teve ajuda de 

uma  pedagoga  francesa  chamada  Marguerit  Duvas  para  sair  da  vida  de 

delinqüência. Quando Marguerit convidou-o a passar uma temporada na casa 

dele, achou que ela quisesse manter relações sexuais com ele, então, pensou 

em roubar a casa dela e depois fugir. Enganou-se, pois enquanto ela viveu, 

ajudou-o a ter uma perspectiva de futuro. Esse fato remete à história de Sem-

Pernas,  outro  personagem  de  Capitães  da  Areia,  que,  pelo  fato  de  ser 

aleijado, fingia-se de coitado para as pessoas sentirem compaixão dele e ser 

acolhido na casa. Após fazer o reconhecimento completo da casa, dos lugares 

onde  guardavam  os  objetos  de  valor,  das  saídas  fáceis  para  a  fuga;  os 

Capitães da Areia invadiam a casa e roubavam tudo. Além disso, enfatizou-se 

a importância que teve na sua vida de Roberto Carlos Ramos o fato de ele 

contar história: era uma forma de fugir da realidade, de ser aceito na turma e 

tornou-se também uma forma de sobrevivência.



Em  seguida,  foi  oferecido  o  poema  “Bicho”,  de  Manuel  Bandeira, 

momento em que rompe o horizonte de expectativas, visto que se trata de um 

poema, um texto literário, ocorrendo mudança de gênero e de estilo. Após a 

análise e discussão, foi solicitado aos alunos que procurassem fotos em jornais 

e revistas que ilustrassem essa poesia e foi montado um painel. 

A fase seguinte é a de questionamento do horizonte de expectativas. 

Nesse  momento  é  feita  uma  comparação  com  os  textos  não  literários, 

informativos jornalísticos e o texto literário poemático. Analisa-se a linguagem 

empregada nos textos não literários e no texto literário, as diferenças, as suas 

características. Enfatiza-se o uso da linguagem metafórica, plurissignificativa 

do texto literário.

Para  ampliar  o  horizonte  de  expectativas,  é  indicado  o  livro  Corda 

bamba,  de  Lygia  Bojunga Nunes.  Primeiramente,  foi  trabalhado o  título  da 

obra:  Corda  bamba.  Os  alunos  assistiram  ao  vídeo  de  um  programa  do 

Fantástico em que um homem atravessa de um prédio ao outro, em uma corda 

bamba elástica, uma extensão de 25 metros, a 60 metros de altura, sem cinto 

de segurança e sem rede de proteção.  Discutiu-se o sentido denotativo  da 

palavra corda bamba e também o conotativo. Questionou-se também o motivo 

das pessoas se arriscarem a fazer isso, pois um deslize pode levar à morte. 

Em  seguida,  foi  realizada  leitura  coletiva  e  extra-classe  de  Corda 

bamba. Conforme a leitura ia sendo desenvolvida, discutia-se a forma como o 

texto foi construído, a linguagem literária da autora, os elementos simbólicos 

presentes,  a  relação  do  vídeo  do  programa  do  Fantástico  com  a  história 

narrada  no  livro.  Como  atividade,  realizou-se  um  estudo  comparativo, 

retomando as leituras anteriores.  Observou-se a questão das diferenças de 

classes sociais tratada no livro ao contrapor a vida de Márcia e Marcelo, de 

Corda bamba com a de Rodrigo e Tuca do conto “O bife e a pipoca”. Notou-se 

como realidade e ficção se misturam ao comparar com a história ficcional da 

Velha da História,  de  Corda bamba  com a história real,  de Roberto Carlos 

Ramos, visto que ambos encontram na atividade de contar histórias um modo 

de sobreviver.



Como atividade culminante do projeto, os alunos redigiram um artigo em 

que  se  comenta  como o  tema da  exclusão  foi  abordado  nas  três  obras  – 

Capitães da areia, Os miseráveis e Corda bamba – além disso, verificaram a 

relação existente entre eles. Observou-se, portanto, que o fim de uma etapa é 

o início de outra nova aplicação do método, evoluindo em espiral, permitindo ao 

aluno  uma postura  mais  crítica  em relação  aos  textos  lidos  e  a  sua  vida, 

tornando-se um leitor mais consciente e crítico.

CONCLUSÃO

Segundo  Maria  Helena  Martins  “aprender  a  ler  significa  também 

aprender a ler o mundo, dar sentido a ele e a nós próprios, o que, mal ou bem, 

fazemos mesmo sem ser ensinados” (1984, p.34). Portanto, para a autora, a 

função do professor não seria propriamente a de ensinar a ler, mas a de criar 

condições para o aluno realizar a sua própria aprendizagem, conforme seus 

próprios interesses, necessidades, fantasias, segundo as dúvidas e exigências 

que a realidade lhe apresenta. Assim, para Martins: 

criar condições de leitura não implica apenas alfabetizar ou propiciar acesso 
aos livros. Trata-se, antes, de dialogar com o leitor sobre a sua leitura, isto é, 
sobre o sentido que ele dá, repito, a algo escrito, um quadro, uma paisagem, a 
sons, imagens, coisas, idéias, situações reais ou imaginárias (1984, p.34).

Nota-se, portanto, a importância de uma teoria e de uma metodologia 

que norteiem o trabalho de formação do leitor.  Na experiência apresentada, 

verificou-se que, para desenvolver o projeto de leitura, a teoria da Estética da 

Recepção e o Método Recepcional auxiliaram na organização e seleção dos 

textos para alcançar o objetivo de transformar social e culturalmente o aluno, 

capacitá-lo a descobrir sentidos na leitura e a reelaborar aquilo que ele é e o 

que poderá ser, tendo uma postura crítica ante o mundo e a práxis social. 

Da mesma forma, ao  realizar  atividades na perspectiva  rizomática,  o 

professor  deverá  ter  o  conhecimento  teórico  e  ser  capaz  de  selecionar  os 

textos  com os  quais  trabalhará.  Deverá  apresentar  propostas  que  ampliem 

relações de leitura, conforme a metáfora do rizoma.



Segundo Bordini & Aguiar, a “adoção de um método pedagógico supõe 

que se optou por uma linha filosófica de educação. Essa escolha determina 

todo o processo de ensino-aprendizagem, orientando-o para um certo tipo de 

aluno que se prevê formar” (1993, p.152). O Método Recepcional, por exemplo, 

objetiva formar alunos que não temem a ruptura com o estabelecido, alunos 

questionadores e flexíveis em termos de ajustamentos sociais.

Portanto,  pôde-se  perceber  que os  alunos,  a  cada etapa  trabalhada, 

foram-se tornando mais críticos e perspicazes nas inferências do texto. Eles 

foram  ampliando  seu  universo  cultural.  Deixaram  de  realizar  uma  leitura 

superficial,  afetiva,  presa  ao  enredo  e  passaram  a  ler  nas  entrelinhas, 

ressignificando o texto.

Ademais, pelo fato dessa metodologia de ensino possibilitar o trabalho 

com os três eixos do ensino da língua – a leitura, a oralidade e a escrita – 

torna-se mais completa, atendendo o objetivo do ensino de Língua Portuguesa. 

Conforme Antunes, “um ensino que priorize ampliar as habilidades do aluno 

como sujeito interlocutor, que fala, ouve, escreve e lê textos, prevê objetivos 

amplos, flexíveis, relevantes e consistentes: de fala, escuta, escrita e leitura de 

textos” (2003, p.122).

Proporcionou-se também o contato com diversas tipologias textuais de 

suportes  diferentes,  realizando  estratégias  diferentes  para  cada  leitura. 

Segundo Paulino et al, cada tipo de texto requer um modo diferente de leitura: 

“não se pode ler um poema como se lê uma notícia de jornal” (2001, p.41). 

Além  disso,  para  os  autores  “o  próprio  suporte  em  que  o  texto  circula  já 

determina o pacto de leitura, ou seja, a interação que o leitor estabelece com o 

texto, interferindo na sua forma quando publicado em livro” (2001, p.31).

Portanto, ao chegar ao final de um ano letivo, desenvolvendo atividades 

de leitura como a exemplificada, foi  possível  perceber que os alunos foram 

capazes de quebrar as armadilhas humanas, que emperram a interação entre 

os homens, por meio da leitura dos textos literários. Ao compartilhar as leituras, 

colocando  seu  ponto  de  vista,  aceitando  ou  refutando  idéias,  houve  uma 

sociointeração  destas  e  conseqüente  alargamento.  Assim,  observaram,  por 

exemplo,  que  somente  a  solidariedade  entre  os  homens,  um  ato  de  amor 

pleno, como o do Monsenhor Benvindo de Os miseráveis, poderá quebrar as 



armadilhas  humanas  que  emperram  a  construção  de  uma  sociedade  mais 

fraterna.

Essa experiência deve ser vista como uma possível proposta de ensino 

da literatura, em que se objetiva formar leitores competentes. O importante é o 

professor  ter  o  conhecimento teórico e,  com base em uma metodologia  de 

ensino,  desenvolver  estratégias  que  motivem  os  alunos  a  lerem,  além  de 

formar o gosto pela leitura.

Desta  forma,  relembrando  o  poema  de  João  Cabral  de  Melo  Neto, 

observa-se que para mudar o triste quadro em que se encontra a educação 

brasileira é preciso que haja um trabalho coletivo (professores, alunos, pais, 

direção, equipe pedagógica, governo, a sociedade em geral),  pois “um galo 

sozinho não tece uma manhã”.
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