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A Importância da Leitura Literária  

para Formação de 

Leitores 

 

A leitura da palavra é 

sempre precedida da 

leitura do mundo. 

Aprender a ler é, antes de 

tudo, aprender a ler o 

mundo e compreender o 

seu contexto.  

(FREIRE, 1996, pág. 11)  
Fonte: http://marcosfmatos.blog.uol.com.br/images/livros.gif 
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A leitura pressupõe a participação ativa do leitor na constituição 
dos sentidos linguísticos. Embora as palavras sejam explicadas no 
dicionário, nunca exprimem um único significado quando integram 
a frase de um texto determinado. A tarefa da leitura consiste em 
escolher o significado mais apropriado para as palavras num 
conjunto limitado (BORDINI & AGUIAR, 1993, p. 16). 

 
 

A IMPORTÂNCIA DA LEITURA LITERÁRIA 

 

 Atualmente, a sociedade se encontra às 

voltas com a era do tecnicismo que conduz ao 

individualismo e ao consumismo. Sentimentos de 

desenraizamento se manifestam a partir das 

transformações sociais e econômicas. 

 Freire, comentado por Luckesi (2001), 

expõe que a prática da leitura significa leitura da 

realidade e do mundo, devendo estar enraizada 

no processo de libertação de cada pessoa e de 

cada povo. 

 Ler é familiarizar-se com diferentes textos produzidos em diversas esferas 

sociais. De acordo com Bordini e Aguiar (1993), todos os livros tendem a favorecer a 

descoberta das particularidades de cada sujeito, aflorando os sentimentos de cada 

um deles, contudo são nas obras literárias que ocorrem uma maior abrangência de 

identificação por parte do leitor. Enquanto os textos informativos se detêm em 

mostrar os fatos particulares, a literatura busca abranger a totalidade do real, pois, 

ao representar o particular sua intenção se desloca para uma significação mais 

ampla. Diante disto Bordini e Aguiar (1993, p. 14) sinalizam que:  

 

A obra literária pode ser entendida como uma tomada de 
consciência do mundo concreto que se caracteriza pelo sentido 
humano dado a esse mundo pelo autor, Assim, não é um mero 
reflexo da mente, que se traduz em palavras, mas o resultado de 
uma interação que conduz o leitor a receber estímulos positivos 
levando-o a aumentar sua capacidade de criação. 

 

 

Fonte: 

http://luradoslivros.files.wordpress.com/2007/04/l
ivros1_imagem.jpg 
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 É inegável o valor do texto literário na promoção e no desenvolvimento da 

intelectualidade do ser humano, na medida em que o horizonte de quem lê é 

ampliado. Ao ler descobrem-se novas possibilidades de refazer-se, tornar-se sujeitos 

críticos e em condição de mudar o que se é e em consequência disso fazer com que 

a sociedade mude.  

 A leitura é, se não a mais importante, por certo é uma das mais relevantes na 

formação do educando, já que ler é interpretar, significar, descobrir novos sentidos, 

numa ligação da língua com a história. Porém, a Literatura que encanta aos 

professores, parece muitas vezes um assunto cansativo e desinteressante para os 

alunos. 

 Diante deste cenário, surge a necessidade de promover reflexões sobre o ato 

de ler e as condições sociais de leitura, que implicam na formação do leitor, ao 

mesmo tempo em que se propõe recuperar o prazer pela leitura da literatura, pois é 

muito comum encontrá-la nas escolas, relegada muitas vezes como sendo um 

assunto que não precisa ser discutido, submetida ao tradicional esquematismo do 

ambiente escolar, presa a paradigmas de uma leitura controlada, silenciosa, 

individualizada, e que supõe que mesmos materiais de leitura produzem mesmos 

sentidos em diferentes leitores. 

 Os alunos não aprendem literatura e sim períodos históricos, sendo o contato 

com o texto às vezes ínfimo, e quando acontece é fragmentado e deslocado no 

tempo. Os textos muitas vezes aparecem fragmentados e descontextualizados, um 

romance, por exemplo, surge ao leitor na forma de um capítulo ou apresenta-se uma 

cena ou a descrição de determinado personagem. Esta vivência de leitura convida a 

todos os professores a repensar as práticas escolarizadas de leitura. 

   

Se biologicamente as gerações são renovadas, é necessário 
renovar o pensamento, o existir, e o estar no mundo, o que implica 
arriscar novas formas de relação, de postura e a sala de aula pode 
tornar-se um excelente laboratório de experiência. (BORDINI & 
AGUIAR,1993, p. 266). 

 

 Sugere-se, então, que se tome como ponto de partida para o trabalho com o 

texto literário uma teoria muito estudada e já discutida: a Estética da Recepção, 

como propõem as Diretrizes Curriculares de Língua Portuguesa. Nesse movimento 

de leitura, há um envolvimento entre a obra, o autor e o leitor, afinal, prima pela 

tríade. Por meio desse envolvimento busca-se fazer com que a leitura se desenvolva 



não por compromisso, mas sim pelo gosto e prazer de ler. 

 O processo de letramento precisa envolver não só a relação com o ler, mas, 

principalmente, a “leitura do mundo”. É função do professor auxiliar os alunos na 

trajetória da aprendizagem e guiá-los no desenvolvimento linguístico como prática 

social, ou seja, levar o leitor a refletir sobre si mesmo e sobre o mundo em que vive.  

 

ESTRATÉGIAS DE LEITURA - ESTÉTICA DA RECEPÇÃO 

Estratégias devem ser empregadas pelos docentes a fim de que 
esses se tornem mais competentes no seu fazer pedagógico e 
deem conta das novas demandas surgidas no cotidiano da escola, 
de forma a não se preocupar apenas em resolver problemas 
imediatos, mas, sim, agir ancorados em uma perspectiva mais 
ampla que esteja em consonância com a sua função e a função da 
escola nesta sociedade pós-moderna (ALARCÃO, 2008, p. 58). 

 

 Há uma linha teórica no estudo do texto literário que se pauta na perspectiva 

comunicacional, a Estética da Recepção, ou seja, no entendimento que uma obra 

pode proporcionar a partir do seu modo de recepção.  

 Bordini e Aguiar (1993, p. 91) estabelecem as etapas do método recepcional, 

que seriam elas: 

1. Determinação do horizonte de expectativas; 

2. Atendimento do horizonte de expectativas; 

3. Ruptura do horizonte de expectativas; 

4. Questionamento do horizonte de expectativas; 

5. Ampliação do horizonte de expectativas. 

 Os pressupostos teóricos 

dessa perspectiva de ensino 

buscam resgatar o leitor de sua 

passividade, do papel marginal que 

lhe era conferido no bojo dos 

estudos literários. Ao se dar um 

novo status ao leitor, valoriza-se a 

tríade: a obra – o autor e o leitor, 

bem como o valor histórico da 

Fonte: http://4.bp.blogspot.com/_7i3AwV5S9 -U/SA70YS- 
CrgI/AAAAAAAAAu0/TzlJJkFCXIk/s1600/livro.jpg  
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obra, considerando o viés contextual.  

   Do ponto de vista dessa Estética, a obra é valorizada tendo em vista o modo 

como é recebida pelos leitores de diferentes épocas em que é fruída.  

 O planejamento de unidades de ensino através do método recepcional, 

definido por essas autoras deverá prever tais esquemas conceituais: 

1.   Determinação do horizonte de expectativas da classe. Observar o 

interesse da classe e as características culturais, suas crenças e valores, por 

meio de conversas, entrevistas, pelas reações espontâneas a leituras realizadas, 

momento em que o professor propõe atividades que visam identificar a temática 

a ser trabalhada, qual o nível de leitura da turma e também as preferências. 

Perceber a grande exigência da turma. 

2.   Uma vez detectadas as aspirações, valores e familiaridades dos alunos com 

respeito à literatura, a etapa seguinte consiste no atendimento do horizonte de 

expectativas, ou seja, o professor nesta etapa traz para sala de aula textos dos 

gêneros preferidos pelos alunos e que a abordagem do tema venha ao encontro 

de suas expectativas. Segundo, quanto às estratégias de ensino, que deverão 

ser organizadas a partir de procedimentos conhecidos dos alunos e de seu 

agrado. 

3.   A próxima etapa é a de ruptura do horizonte de expectativas, o professor 

apresenta textos que comecem a abalar as opiniões e certezas que os alunos 

tinham sobre a temática. Porém, esta contra-argumentação deve ser mostrada 

gradativamente, a fim de que a turma vá compreendendo que todo fato pode ser 

encarado por diferentes ângulos de visão e que nem sempre existirá apenas um 

ponto de vista verdadeiro. Essa introdução deve dar continuidade à etapa 

anterior através do oferecimento de textos que se assemelham aos anteriores em 

um aspecto apenas: o tema, o tratamento, a estrutura ou a linguagem. 

Entretanto, os demais recursos compositivos devem ser radicalmente diferentes, 

de modo a que o aluno ao mesmo tempo perceba estar ingressando num campo 

desconhecido, mas também não se sinta inseguro demais e rejeite a experiência. 

4.   A seguir, ocorrerá à etapa de questionamentos do horizonte de 

expectativas, nesta fase, o conhecimento prévio dos alunos deve ser 

confrontado com a nova visão apresentada e, assim comecem a elaborar uma 

nova e mais ampla opinião sobre o assunto. Momento de socialização e 

motivação para continuar lendo. 



5.   Resultante dessa reflexão, eis a última etapa do processo: a ampliação do 

horizonte de expectativas. Nesta etapa, o professor abordará obras literárias 

que exijam um nível mais elevado de leitura, através de textos mais complexos 

irá promover um avanço no nível de leitura e de conhecimento dos alunos. Nesta 

fase, os educandos tomam consciência das alterações e aquisições, obtidas 

através da experiência com a literatura. Cotejando seu horizonte inicial de 

expectativas com os interesses atuais, verifica-se que suas exigências tornaram-

se maiores, bem como sua capacidade de decifrar o que não é conhecido foi 

aumentada. 

 O papel do mestre neste momento é o de provocar seus alunos e criar 

condições para que eles avaliem o que foi alcançado e o que resta a fazer. 

Conscientes de suas novas possibilidades de 

manejo com a literatura, partem para a busca de 

novos textos, que atendem as suas expectativas 

ampliadas em termos de temas e composições 

mais complexos.  

 Desse estágio em diante, reinicia-se todo 

o processo do método, com a ressalva de que a 

etapa inicial já conta com a participação dos 

estudantes e, portanto, uma carga de motivação 

bem mais elevada. 

 Morin (2000) esclarece que o 

conhecimento de informações de forma 

fragmentada ou isolada é insuficiente, sendo necessário contextualizá-lo para que 

produza sentido, já que para ele, a palavra necessita de um texto e também do 

contexto no qual se anuncia.                                                                            

 Importante dizer que o final desta etapa é o início para uma nova aplicação do 

método, que evolui em espiral. Para que o aluno tenha uma postura mais consciente 

com relação à literatura, à vida e atinja tal estágio, alguns requisitos são básicos. 

 O primeiro requisito exige um professor que saiba selecionar textos referentes 

a realidade do aluno, e ao mesmo tempo capaz de romper com ela.  

 O segundo, e não menos importante, saber desenvolver a capacidade de 

refletir sobre a literatura e a vida. Dessa forma, com a leitura aprimorada e com visão 

crítica, o aluno torna-se agente de aprendizagem, determinando ele mesmo a 

Fonte: http://auter.tv/images/bigbook.gif 
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Fonte: 

http://leiturasisabel.blogspot.co

m/2007/12/o-gnio-do-crime.html 

 

 

continuidade do processo. 

 Tal roteiro compreende as etapas que o professor pode utilizar quando estiver 

atuando por meio do método recepcional. Essa teoria torna-se interessante, pois 

agrega aos alunos tantos outros conhecimentos, sem esquecer, daqueles que o 

constituem, uma vez que os alunos devem ser vistos como sujeitos sócios e 

historicamente constituídos. 

 

PROPOSTA DE TRABALHO PELO MÉTODO 

RECEPCIONAL: 

BUSCANDO NOVAS PRÁTICAS!!! 

  

 Para exemplificar a aplicação do Método Recepcional nas aulas de Língua 

Portuguesa, segue um plano de aula baseado nos pressupostos da Estética da 

Recepção, das autoras Maria da Glória Bordini e Vera Teixeira de Aguiar, através do 

qual, a teoria pode ser aplicada em sala de aula. 

 Esta proposta foi elaborada para as Séries Finais do Ensino Fundamental. No 

entanto, este tema pode ser trabalhado em qualquer série, desde que se façam as 

adaptações necessárias. 

  

SUGESTÃO DE ATIVIDADES 

Conteúdo 

Histórias policiais e literatura socialização 

Material 

MARINHO SILVA, João Carlos. O gênio do crime. Rio de Janeiro, 
Ediouro, s.d. 
 
 Obra literária que se traduz na história de três garotos,  Gordo, 

Pituca e Edmundo, colecionadores de figurinhas que ao perceberem a 

existência de algo errado com as figurinhas buscam desvendar o 

mistério. 

 

http://leiturasisabel.blogspot.com/2007/12/o-gnio-do-crime.html
http://leiturasisabel.blogspot.com/2007/12/o-gnio-do-crime.html


Fonte: 
http://www.editorabrasiliense.co

m.br/brasiliense/? 

Fonte: 

http://www.traca.com.br/auto

res/autor.php?autor=Ary%2

0Quintella 

 

MARIGNY, Carlos de. Lando das ruas. 8. ed. São Paulo, 

Brasiliense, 1986.  

 Obra que busca demonstrar a realidade social 

brasileira, onde retrata o cotidiano dos meninos de rua, 

principalmente para o público jovem. Retrata a privação da 

infância, onde menores de idade vão morar nas ruas pela 

necessidade de sobrevivência, porém, ali se deparam com o 

medo, a violência e o crime. Esses personagens da história, 

“independentemente da idade, da cor da pele e dos olhos, 

da estrutura familiar e da condição social das personagens contadas nesta história” 

juntam-se em bandos para disputar e defender seus territórios. O personagem 

principal, Lando se mostra um mestre em fuga.  

 
QUINTELLA, Ary. Cão vivo, leão morto. 3. ed. Belo 
Horizonte, Comunicação, 1980. 
 
 Trata-se de um grande clássico de caráter universal 

primordial para a educação. Possui texto de fácil 

entendimento que estimula o leitor a pensar e refletir sobre o 

tema proposto. 

[…] o homem continua, soltando fumaça pelo nariz: 

      _ Pero era um índio, Señor! 

                                           Miguel me olhou e sua cara se enruga! 

                                     Vira-se para os homens e murmura: 

                                   _ Era apenas um índio!... 

Os homens riram, satisfeitos. Alguma coisa arrebentou 

dentro de mim (Quintella, 1980, p. 51).  

 

Objetivo 

 

 Proporcionar ao aluno contato com textos que representem problemas 

sociais relacionados com a marginalidade no Brasil, a fim de que os 

mesmos reflitam sobre o tema de forma crítica e consciente. 

 Oferecer a experiência de leitura numa dimensão que estimule outras 

visões e impressões sobre as leituras percorridas, contribuindo para um 

 

 

http://www.editorabrasiliense.com.br/brasiliense/?
http://www.editorabrasiliense.com.br/brasiliense/?
http://www.traca.com.br/autores/autor.php?autor=Ary%20Quintella
http://www.traca.com.br/autores/autor.php?autor=Ary%20Quintella
http://www.traca.com.br/autores/autor.php?autor=Ary%20Quintella


entendimento que comporta a diversidade e a pluralidade. 

 

Procedimentos 

 

1. Determinação do horizonte de expectativas 

 

 

  

 
 O professor traz para sala, parte dos jornais com matérias policiais e os 

distribui entre os alunos. Cada aluno pode escolher no jornal a reportagem policial 

que deseja ler. O professor circula entre eles e observa as reportagens escolhidas, 

os comentários e as reações demonstradas e então  pede a leitura  dos textos. 

 Ao terminar a leitura, o professor promove um debate, a partir dessa conversa 

escolhe-se a reportagem que mais envolveu a classe. 

 Busca-se perceber o grau de interesses dos alunos em relação ao noticiário 

policial, o professor sugere que os alunos destaquem das notícias lidas, os 

elementos que mais os tocaram. 

 Provavelmente surgirão os crimes, a atuação dos investigadores, locais dos 

crimes, os estereótipos do marginal e da polícia, etc. 

 

2. Atendimento do horizonte de expectativas 

         

 

 

 

 A partir dos interesses demonstrados pelos alunos, o professor propõe, em 

horário extraclasse, a leitura do livro O Gênio do Crime. O professor faz comentários, 

despertando assim a curiosidade dos alunos, sem revelar, é claro, a solução do 

mistério.  

 A atividade com o texto pode estender-se em outros encontros. Uma sugestão 

é efetuar atividade de interrogatório que pode ser desenvolvida como um jogo 

Aproveitar a experiência prévia dos leitores, 

auxiliando-os na tarefa de atribuir sentidos. 

Proporcionar aos alunos experiências com textos 

que satisfaçam as suas necessidades. 



competitivo. A turma se divide em dois grupos. Ambos leem a história, o primeiro 

grupo organiza questões para o segundo grupo responder, já o segundo grupo 

deverá estar preparado para as possíveis perguntas e prevendo algumas respostas. 

O grupo vencedor será o mais hábil em resolver a sua tarefa. 

 Faz-se necessário que os alunos decidam o teor do interrogatório, a fim de 

que encontrem seus próprios caminhos para estabelecer reflexões e se sintam 

participantes ativos da análise do texto e o façam com prazer. 

 

3. Ruptura do horizonte de expectativas 

  

 

 

 

 

  
 Na obra, O Gênio do Crime, as questões giraram em torno da figura herói-

criança e das soluções que encontrou para os problemas que teve de enfrentar. 

Sugere-se, então, que seja feita a leitura da obra Lando das Ruas, onde o herói 

também é criança e vive uma experiência traumática, semelhante à de Bolão. Tal 

leitura é feita em casa, num prazo determinado. 

 O próximo passo é dividir a turma em 4 (quatro) grupos, cada um encarregado 

de contar a história de uma das cenas das principais personagens, ou seja, Lando, 

Boibava, Márcio Façanha e Cabeça de Passarinho. A narração deverá indicar a 

sequência de ações, espaço, caracterização das personagens, falas..., afinal, deverá 

servir de roteiro para uma produção (se preferir), de história em quadrinhos a ser 

elaborada pelos colegas de outros grupos, ou seja, um grupo transforma em 

quadrinhos a história contada por outro grupo, obedecendo as indicações. 

 Cada grupo apresenta seu texto, a turma avalia se a história corresponde à do 

livro, aprovada as versões, as produções são fixadas num mural da sala de aula. Por  

fim, faz-se comentários da propriedade em relação ao texto  original de Carlos de 

Marigny. 

 

Esse leitor, mais amadurecido, já consegue efetuar 

um conteúdo que tenha uma estrutura mais 

complexa, entretanto, deve perceber estar 

ingressando num campo desconhecido, mas 

também não se sinta inseguro demais e rejeite a 

experiência. 



4. Questionamento do horizonte de expectativas 

 

  

  

 Para relembrar a atividade inicial de exame do noticiário policial, pede aos 

alunos que elaborem um roteiro de entrevista, contendo perguntas que julgarem 

pertinentes. Podem estas, por exemplo, abordar os seguintes tópicos: 

1. O que o herói passou? 

2. Quais as condições pessoais com que contava para resolver a 

situação? 

3. Como solucionou os seus problemas? 

4. Contou com a ajuda de quem para solucionar os problemas 

enfrentados? 

5. Como se sentiu diante de seu agressor? 

6. O que sentiu ao enfrentar a situação e depois que a resolveu? 

 Finalizado o roteiro, os alunos dividem-se em dois grupos e cada um 

entrevista a personagem central de um dos livros. Consultam o livro e anotam as 

passagens que respondem as perguntas. 

 Respondida as questões, cada grupo apresenta sua reportagem. Essa será 

digitada, xerocada e distribuída para toda classe. 

 Para finalizar, se fará um comentário coletivo sobre as duas reportagens. 

Lembrando que esse comentário deverá recair sobre as diferenças, entre a situação 

dos dois heróis. Vantagens e desvantagens de um em relação ao outro. 

 Essa dimensão estimula outras vivências e impressões sobre as leituras 

percorridas, contribuindo para um entendimento que comporta a diversidade e a 

pluralidade. 

5. Ampliação do horizonte de expectativas 

  

 

Construção coletiva do significado. O papel do 

professor é provocar seus alunos e criar 

condições para que eles avaliem o que foi 

alcançado e o que resta a fazer. 

Momento de socialização e motivação para 

continuar lendo. 



 Em relação à atividade anterior, possivelmente constatou-se a diferença entre 

os comportamentos e problemas dos heróis das duas histórias que está relacionada 

à posição social de ambos. 

 O professor seleciona questões para serem debatidos. 

1. Como a sociedade determina o comportamento das pessoas? 

2. Que outros problemas sociais afetam o comportamento das pessoas? 

 Na sequência, toda a classe discute e/ou debate as questões, ocasião em 

que os leitores poderão comparar o tratamento que cada autor conferiu ao tema e a 

postura assumida diante dele. 

 Após as discussões o professor indicará novos textos a serem lidos, tais 

como: Quebra-quebra, Cão vivo, leão morto e Bem-vindos ao Rio. 

 Estipula-se um  prazo para a leitura dos livros indicados.  

 Chegado o dia marcado, os leitores de cada um dos textos apresentam 

oralmente as dimensões sociais  do livro que leram. Faz-se uma eleição direta e 

escolhe o título que será estudado posteriormente. Retomam-se as etapas do 

Método Recepcional. 

 

FIM DE COMEÇO DE CONVERSA 

 

 Mestre Antonio Cândido, no artigo “A literatura e a formação do homem 

(1977)”, comenta que entre as muitas funções que a literatura desempenha está, 

sem sombra de dúvida, a tarefa de preencher a urgência do ficcional e da fantasia 

que é inerente ao homem manifestando-se tanto quando este é criança e perdura na 

fase adulta, sem distinção, não importando se é mencionado o homem primitivo ou o 

homem civilizado, se é aquele  letrado ou no analfabeto. Todavia, como o próprio 

autor esclarece, a fantasia, na maioria das vezes, se apresenta como ponto de 

partida do próprio cotidiano do homem, que ao atuar na fantasia busca transformar 

essa realidade cotidiana. 

 Para Cândido (1977), entre tantos papéis que a literatura tende a atuar no 

desenvolvimento do ser humano, pode-se dizer que um deles está em contribuir 

para a formação da personalidade, papel este que não se limita somente à 

perspectiva diretamente pedagógica, visto que na visão do autor, ela ajuda a educar, 



uma vez que influencia na vivência, situação que desencadeia os sentidos que 

levam ao bem e ao mal.  

 Finaliza o autor que a função mostrada muitas vezes como uma polêmica 

para a literatura situa-se na sua representatividade, quando se traduz no 

conhecimento, ou no sentimento que vem a despertar com relação à realidade sob o 

ímpeto de transformá-la, tanto da sociedade como da natureza. Essa representação 

quando exercida, abre possível entendimento sobre a realidade de cada sujeito, ou 

seja, “a própria configuração do universo estético fornece ao leitor dados sobre o 

modo pelo qual o autor vê o real, que constitui a matéria-prima da ficção” 

(CÂNDIDO, 1977, p. 17). 

 Portanto, entende-se que, por meio dessas considerações, o professor ao 

trabalhar com a literatura pode na prática de sala de aula, interagindo com seus 

alunos, certamente descobrirá caminhos próprios para a formação do leitor. 
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