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INTRODUÇÃO DOS CONTOS POPULARES A ALUNOS DA 5ª SÉRIE DO 
ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Pedro Vanderlei Leal1 
Nerynei Meira Carneiro Bellini2 

 

RESUMO: Este artigo visa mostrar a incorporação de contos populares a alunos da 

5ª série, do Ensino Fundamental, da Escola Estadual Professora Hercília de Paula e 
Silva, da cidade de Carlópolis. Para tanto, observou-se através de pesquisa 
bibliográfica a importância da leitura, bem como a forma como os contos faziam-se 
importantes para o cotidiano dos alunos. Os contos utilizados foram retirados do livro 
Contos de enganar a morte, de Ricardo Azevedo. Esses contos mostram como 
personagem principal a morte e como os outros personagens, de cada um deles, 
tentam enganá-la. Interessante observar como os alunos se relacionaram bem com 
tal temática. Para tanto, foi utilizado o método recepcional, criada por Hans Robert 
Jauss e adaptada por Bordini e Aguiar. Nele, valoriza-se o cotidiano do aluno e 
procura-se ampliar as suas expectativas de leitura. Com o Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE) foi possível desenvolver pesquisa bibliográfica 
e análise reflexiva das contribuições de teóricos do assunto, voltando-se para os 
contos populares e o método recepcional. O objetivo principal da aplicação em sala 
de aula sempre foi que os alunos compreendessem a importância da leitura e 
percebessem o quanto a literatura pode causar uma reflexão sobre a realidade.  
Palavras-chave: Contos Populares; Ricardo Azevedo; Morte. 
 
Abstract: This article aims to show the incorporation of folk tales to students from 
5th grade of elementary school, the Escola Estadual Professora Hercília de Paula e 
Silva, the city of Carlópolis. To this end, it was observed through literature the 
importance of reading and how the stories made up for the daily life of students. The 
stories used were taken from the book Tales of cheating death, Ricardo Azevedo. 
These stories show how the main character's death and how the other characters, 
each of them, trying to trick her. Interesting to observe how the students related well 
with this theme. For this purpose, we used the method recepcional, created by Hans 
Robert Jauss and adapted by Bordini and Aguiar. In it is valued in the daily life of the 
student and seek to expand their expectations for reading. With the Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE) has been possible to develop literature and 
reflective analysis of the theoretical contributions of the subject, turning to folk tales 
and the method recepcional. The main objective of the application in the classroom 
has always been that students understand the importance of reading and realized 
how literature can cause a reflection on reality. 
Key-words: Folk Tales, Ricardo Azevedo; Death. 
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INTRODUÇÃO  
 

A leitura e a escrita atualmente são um dos maiores desafios das 

escolas, mas, quando bem estimulada, de forma criativa, possibilita a redescoberta 

do prazer de ler, a utilização da escrita em contextos sociais e a inserção da criança 

no mundo letrado.  

Desde os primórdios, a literatura sempre foi essencialmente 

fantástica: a magia, o encantamento, as emoções, tudo isso foi incorporado pelos 

contos populares que permanecem até os dias atuais.  

Elias José (apud MATTOS, 2005, p. 2) define conto como:  

 

uma narrativa que pode ser contada oralmente ou por escrito. Pode-
se dizer que o ser humano já surgiu contando contos. Tudo o que 
via, descobria ou pensava dava origem a uma história, que ele 
aumentava ou modificava usando sua imaginação.  

 

É desconhecida a origem do conto, outrossim, algumas hipóteses, 

têm sido levantadas, que por suas características estruturais parece ter se 

constituído em verdadeira matriz das demais formas literárias.  

É do Oriente da Pérsia e da Arábia que vêm os exploradores mais 

típicos de contos, tais como as aventuras das Mil e Uma Noites; Aladim e a 

Lâmpada Maravilhosa; Simbad, o Marujo; Ali Babá e os Quarenta Ladrões, etc., 

correspondendo, ainda hoje, ao melhor que se criou em matéria de Conto.  

Entretanto, no XIX o conto conhece sua época de maior esplendor, 

atingindo seu apogeu como forma “erudita” ou literária. Em Portugal e no Brasil, o 

panorama do conto moderno apresenta-se rico e variado, em partes por reflexo da 

popularidade da narrativa alcançada nos Estados Unidos e na Europa.  

O conto caracteriza-se por ser “objetivo”, pois vai diretamente ao 

ponto, sem deter-se em pormenores secundários, saltando aos olhos com as três 

unidades: ação, lugar e tempo.  

A unidade de ação condiciona as demais características do conto e 

um único espaço servindo de teatro ao conflito que o conto revela. Com efeito, os 

acontecimentos narrados podem ocorrer em um curto lapso de tempo, já que não 

interessa o passado e o futuro. A essas três unidades deve-se acrescentar a de tom. 

Esta, por sua vez, corresponde à preocupação de todo contista no sentido de 
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provocar no espírito do leitor uma só impressão, seja de pavor, piedade, simpatia, 

acordo, ternura, indiferença, entre outros.  

A decorrência natural das características apontadas: as unidades de 

ação, tempo, lugar e tom só podem estabelecer-se com reduzida população no 

palco dos acontecimentos. Por isso, são poucas as personagens que intervêm no 

conto.  

A estruturação do conto corre em linhas paralelas com as unidades 

e o número de personagens. O conto é essencialmente “objetivo”, “plástico”, 

“horizontal” e, por isso, costuma ser narrado na terceira pessoa. A linguagem em 

que o conto é feito também deve ser objetiva, plástica e utilizar metáforas de 

imediata compreensão para o leitor.  

Dentre os componentes da linguagem do conto, o diálogo é o mais 

importante: os conflitos, os dramas residem na fala das pessoas. Sem diálogo não 

há discórdia, desavença ou mal-entendido e, sem isso, não há conflito nem ação.  

Segundo Massaud (1987, apud MATTOS, 2005, p. 5), todo conto 

apresenta características múltiplas, certamente com a predominância de uma só, 

que autoriza e fundamenta sua localização em determinada categoria. Sendo eles:  

- Conto de Ação: são narrativas feitas para entreter, divertir o leitor. 

Ex.: As Mil e Uma Noites, os contos policiais e de mistério.  

- Conto de Personagem: o contista centra sua atenção no exame da 

personagem.  

- Conto de Cenário ou Atmosfera: é raro, quando não bem menos 

frequente que os tipos anteriores.  

- Conto de Ideia: implica uma visão profunda e mesmo filosófica do 

escritor acerca dos homens e do mundo.  

- Os Contos Maravilhosos que se compõem de fadas, reis, rainhas, 

bruxas, princesas e príncipes, que atrai muito a atenção das crianças, pois as 

histórias ajudam a responder suas dúvidas interiores. Bettelheim (1999, apud 

MATTOS, 2005, p. 6) afirma que: “o conto de fadas procede de maneira consoante 

ao caminho pelo qual uma criança pensa e experimenta o mundo”. 

Desta forma, o trabalho com contos deve ser encarado como uma 

maneira de se desenvolver o hábito pela leitura, como também levar o aluno a 

reflexões sobre as mais diversas situações cotidianas. 
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IMPORTÂNCIA DA LEITURA 

 

A escala de valores dos hábitos de leitura entre uma nação e outra 

demonstra que o lugar ocupado pelos livros é de primeira importância: todas as 

autoridades do Estado, da comunidade, da escola, professores, pais e pedagogos 

precisam estar seriamente convencidos da importância da leitura e dos livros para a 

vida individual, social e cultural se quiserem fazer por melhorar a situação. 

Antes do descobrimento do prelo, nos tempos antigos, poucos 

tinham o privilégio da leitura, mesmo depois do século do Humanismo a leitura só 

era acessível a uma elite culta. Segundo Bamberger (1977): 

 

A pesquisa da leitura, um dos ramos mais jovens da ciência, projetou 
nova luz sobre o seu significado, não só em relação às necessidades 
da sociedade mas também às do indivíduo. O “direito de ler” significa 
igualmente o direito de desenvolver as capacidades intelectuais e 
espirituais da pessoa, o direito de aprender e progredir. 
(BAMBERGER, 1997, p. 11) 

 

O meio mais eficaz de desenvolvimento sistemático da linguagem e 

da personalidade é a leitura, sendo que o trabalho sobre a linguagem é o trabalho 

sobre o homem. 

A remoção de barreiras educacionais é favorecida pela leitura, que 

concede oportunidade mais justa de educação pela promoção do desenvolvimento 

da linguagem e do treinamento intelectual, acentuando a possibilidade de 

ajustamento à situação pessoal do indivíduo. 

Os livros, tanto hoje quanto há séculos atrás, são portadores de 

conhecimentos de uma geração para outra que correspondem a necessidades 

internas de modelos e ideais de amor, segurança e autoafirmação, ajudando a 

dominar os problemas éticos, morais e sócio-políticos da vida (BAMBERGER, 1977). 

Nesse sentido, Todorov, em seu livro A literatura em perigo, afirma: 

 

Como a filosofia e as ciências humanas, a literatura é pensamento e 
conhecimento do mundo psíquico e social em que vivemos. A 
realidade que a literatura aspira compreender é, simplesmente (mas, 
ao mesmo tempo, nada é assim tão complexo), a experiência 
humana. (TODOROV, p.77, s/d) 
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Portanto, a literatura pode nos estender a mão quando estamos 

deprimidos, nos tornar ainda mais próximos de outros seres humanos que nos 

cercam, nos fazer compreender melhor o mundo e nos ajudar a viver. (TODOROV, 

s/d) 

Como caracteriza as Diretrizes Curriculares da Educação Básica da 

Língua Portuguesa, como produção humana, a literatura, está intrinsecamente 

ligada à vida social estando sujeita a modificações históricas. Não sendo, então, 

apreensível somente em sua constituição, mas em suas relações dialógicas com 

outros textos e sua articulação com outros campos como o contexto de produção, a 

crítica literária, a linguagem, a cultura, a história, a economia, entre outros. 

Exercendo, ainda, uma função psicológica permite ao homem a fuga 

da realidade, mergulhando num mundo de fantasia, o que lhe possibilita momentos 

de reflexão, identificação e catarse, ou seja, purificação. 

 

DESENVOLVIMENTO COGNITIVO DA CRIANÇA ATRAVÉS DA LEITURA 

 

A definição do tema desse projeto para ser desenvolvido se apoia no 

conhecimento que temos de que o trabalho com a literatura infantil e infanto-juvenil 

pode contribuir significativamente para o desenvolvimento cognitivo das crianças, 

ajudando a formar leitores. 

Sendo assim, ao propor um trabalho com o gênero literário em sala 

de aula, apoiamo-nos também nas concepções de alguns estudiosos que afirmam 

que o trabalho com a Literatura Infantil pode certamente ajudar na valorização da 

criatividade, da independência e da emoção infantil, o chamado, pensamento crítico. 

A propósito, afirma Silveira (1997, p.149), "(…) e com ênfase à criança ativa, 

participante, não-conformista". Outrossim: 

 

(...) Faz-se necessário que o professor introduza na sua prática 
pedagógica a literatura de cunho formativo, que contribui para o 
crescimento e a identificação pessoa da criança, propiciando ao 
aluno a percepção de diferentes resoluções de problemas, 
despertando a criatividade, a autonomia e a criticidade, que são 
elementos necessários na formação da criança em nossa sociedade 
atual. (SILVEIRA, 1997, p. 149, apud PROJETO DE INTERVENÇÃO 
PEDAGÓGICA NA LEITURA E NA ESCRITA, 2010). 
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Neste sentido, Sawulski segue dizendo que a Literatura Infantil nas 

escolas deve despertar o gosto pela leitura, pois: 

 

(…) a literatura pode proporcionar fruição, alegria e encanto quando 
trabalhada de forma significativa pelo aluno. Além disso, ela pode 
desenvolver a imaginação, os sentimentos, a emoção, a expressão e 
o movimento através de uma aprendizagem prazerosa. (SAWULSKI, 
2002, apud PROJETO DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA NA 
LEITURA E NA ESCRITA, 2010). 

 

Percebemos, então, que para desenvolver uma proposta voltada 

para a utilização da literatura infantil na escola é preciso ampliar a nossa percepção, 

pois de acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

(RCNEI) é o seguinte: 

 

(…) Ler não é decifrar palavras. A leitura é um processo em que o 
leitor realiza um trabalho ativo de construção do significado do texto, 
apoiando-se em diferentes estratégias, como seu conhecimento 
sobre o assunto, sobre o autor e de tudo o que sabe sobre a 
linguagem escrita e o gênero em questão. (RCNEI, 1998, p. 144, 
apud PROJETO DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA NA LEITURA E 
NA ESCRITA, 2010). 

 

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil sugere 

que: 

 

(...) os professores deverão organizar a sua prática de forma a 
promover em seus alunos: o interesse pela leitura de histórias; a 
familiaridade com a escrita por meio da participação em situações de 
contato cotidiano com livros, revistas, histórias em quadrinhos; 
escutar textos lidos, apreciando a leitura feita pelo professor; 
escolher os livros para ler e apreciar. Isto se fará possível 
trabalhando conteúdos que privilegiem a participação dos alunos em 
situações de leitura de diferentes gêneros feita pelos adultos, como 
contos, poemas, parlendas, trava-línguas, etc. propiciar momentos 
de reconto de histórias conhecidas com aproximação às 
características da história original no que se refere à descrição de 
personagens, cenários e objetos, com ou sem a ajuda do professor. 
(RCNEI 1998, vol.3, p. 117-159, apud PROJETO DE INTERVENÇÃO 
PEDAGÓGICA NA LEITURA E NA ESCRITA, 2010). 

 

O mesmo assunto, na concepção de Pinto (1999), é o que se segue: 

 

A Literatura Infantil tem um grande significado no desenvolvimento 
de crianças de diversas idades, onde se refletem situações 
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emocionais, fantasias, curiosidades e enriquecimento do 
desenvolvimento perceptivo. Para ele a leitura de histórias influi em 
todos os aspectos da educação da criança: na afetividade: desperta 
a sensibilidade e o amor à leitura; na compreensão: desenvolve o 
automatismo da leitura rápida e a compreensão do texto; na 
inteligência: desenvolve a aprendizagem de termos e conceitos e a 
aprendizagem intelectual. (PINTO, apud RUFINO e GOMES, 1999, 
p.11). 

 

Por sua vez, COELHO explica que,  

 

a literatura infantil vem sendo criada, sempre atenta ao nível do leitor 
a que se destina... e consciente de que uma das mais fecundas 
fontes para a formação dos imaturos é a imaginação – espaço ideal 
da literatura. É pelo imaginário que o eu pode conquistar o 
verdadeiro conhecimento de si mesmo e do mundo em que lhe 
cumpre viver. (COELHO, 2000 p.141). 

 

Portanto, considerando os fundamentos teóricos que embasam o 

projeto reconhecemos que o trabalho em sala de aula com Literatura Infantil é 

importante sob vários aspectos biopsicossociais. Quanto ao desenvolvimento 

cognitivo, ela proporciona às crianças, meios para desenvolver habilidades que 

agem como facilitadoras dos processos de aprendizagem. Estas habilidades podem 

ser observadas no aumento do vocabulário, nas referências textuais, na 

interpretação de textos, na ampliação do repertório linguístico, na reflexão, na 

criticidade e na criatividade. Estas habilidades propiciariam, no momento de novas 

leituras, a possibilidade de o leitor realizar inferências e novas releituras, agindo, 

assim, como facilitadoras do processo de ensino-aprendizagem não só da língua, 

mas também das outras disciplinas. 

 

MÉTODO RECEPCIONAL 

 

O ensino adequado de literatura é essencial para a formação do 

leitor crítico. Seu ensino passa a ser mais importante ainda durante o ensino 

fundamental, quando os alunos têm a oportunidade de desenvolver seu gosto pela 

leitura. 

A Estética da recepção parece ser a maneira mais indicada de se 

trabalhar com os alunos a literatura de uma forma que relacione os conteúdos que 

ele já tem com aqueles que ele pode vir a adquirir. 
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A teoria da recepção foi criada por Hans Robert Jauss, por volta de 

1967, na Alemanha. Foi em uma palestra que ele expôs que o ensino de literatura 

deveria ser diferente do que ocorria, em que se ensinava literatura pela sucessão 

cronológica ou através de esquemas sobre a vida do autor. 

O grande valor daquilo que expunha está na valorização da 

experiência humana, relacionando-a à condição de sentido do texto. Deixa claro que 

o valor inovador e formador da Literatura nunca deve ser esquecido, principalmente 

por aqueles responsáveis pelo seu ensino. 

Sua teoria reformula o ensino de literatura, fazendo uso de sete 

teses. Regina Zilberman (1989) expõe quais são estas teses, de maneira bastante 

clara. 

A primeira tese relaciona o leitor ao texto e expõe o diálogo que 

existe entre ambos, quando de sua leitura. Importante observar que tal relação não 

depende de conhecimentos sobre o movimento estético da qual a obra participa ou 

de informações sobre o autor da obra. 

Na segunda tese é examinada a experiência do leitor frente ao texto 

literário. Cada leitor age de maneira diferente e singular frente ao texto literário, sua 

interpretação e sensações durante a leitura dizem respeito apenas a ele. Importante 

observar que a recepção seria um fato social, já que a obra tem limites para sua 

compreensão dentro de determinado espaço de tempo. 

A terceira tese expõe a reconstituição do horizonte de expectativas. 

Jauss declara que a obra pode promover uma percepção estética e que ela só pode 

vir a ser suscitada após determinado tempo de leitura ou análise. 

A quarta tese refere-se à hermenêutica, em que se procura 

relacionar o texto literário à época em que ele foi escrito. O texto relaciona-se com o 

leitor. O texto deve ser analisado ao longo do tempo, bem como sua relação dentro 

de apenas uma época e como se relaciona com a vida em determinados contextos 

histórico-sociais.   

A quinta tese expõe que a obra literária transporá o período em que 

foi escrita, por isso há a necessidade de analisar a obra através dos tempos, para 

verificar como ocorreu esse processo e os efeitos dessa sucessão de leituras que 

mantiveram a obra viva. 
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A sexta tese está relacionada à análise do processo de evolução 

pelo qual a obra passou. Para tanto, são verificados os momentos em que a obra foi 

responsável por formar e romper com escolas literárias. 

A sétima e última tese relaciona a literatura com a sociedade e seu 

comportamento. A literatura deve ser vista como um instrumento social, que deve 

levar o leitor a uma nova percepção da vida e da sociedade em que está inserido. 

Este artigo tem como base essencial o método recepcional. Este 

método tem sua base teórica firmada na ideia do relativismo histórico e cultural, 

tanto quanto convicto da mutabilidade dos objetos, bem como da obra literária, 

dentro do processo histórico. Os textos do autor Ricardo Azevedo, “Contos de 

enganar a morte”, serão trabalhados de acordo com as etapas do método 

recepcional que são: 1) Determinação do horizonte de expectativas; 2) Atendimento 

ao horizonte de expectativas; 3) Ruptura do horizonte de expectativas; 4) 

Questionamento do horizonte de expectativas; 5) Ampliação do horizonte de 

expectativas. 

Bordini e Aguiar (1993) expõem que o método recepcional trata a 

leitura como um processo resultante dos vários contextos em que o leitor e a obra 

estão inseridos. Infelizmente, geralmente o ponto de vista do leitor, por vezes, é 

abandonado, tentando-se, nas escolas, instaurar o ponto de vista do professor em 

relação à obra literária. O processo de leitura ocorre desde o momento de produção 

do texto, até o momento em que ele chega ao leitor e este faz suas análises. 

Jauss (1971) expõe que se deve promover a concepção e 

interpretação da obra no processo de leitura. No método recepcional, trabalha-se 

com o conceito de horizonte de expectativas, em que se devem preencher as 

lacunas presentes no texto. 

A literatura deve buscar ultrapassar os horizontes de expectativas do 

leitor. Alguns leitores podem se conformar com as leituras que estão executando e 

mantêm-se no mesmo patamar de leitura. Nesse ponto, é importante observar que a 

literatura de massa geralmente não possibilita ao leitor novas expectativas em 

relação à leitura. Por isso, o professor deve ser o mediador, aquele responsável pela 

busca do leitor por novos desafios que estejam relacionados à leitura.  

O complicado de se aplicar o método recepcional é que uma sala de 

aula geralmente é heterogênea, por isso, suas expectativas são muito diferentes 

umas das outras. Para tanto, é importante a tentativa de trabalhar com o contexto 
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histórico-social em que a escola e, consequentemente, os alunos estão inseridos, 

para que, com isso, trabalhe-se com o coletivo, na tentativa de se atingir o individual. 

Mesmo assim, não se deve esquecer que as vivências individuais de 

cada um deve ser levada em consideração e observada a necessidade de uma 

mediação para a ampliação do horizonte de expectativas. A partir do problema de 

não ser possível homogeneizar as expectativas de uma sala de aula, o professor 

deve observar as necessidades de leitura dos alunos e procurar um trabalho que 

melhor se adéqua à realidade da turma. 

 

 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

 

O trabalho ocorreu durante o segundo semestre de 2011, 

direcionado a alunos da 5ª série do Ensino Fundamental, podendo ser adaptado às 

demais séries. 

 

1)- Determinação do horizonte de expectativas  

 

O aluno vindo para a escola traz de casa uma convivência com 

pessoas da família e conhecidos da comunidade como: valores, preconceitos, 

crenças, preferências em relação ao trabalho, lazer e interesses próprios no que diz 

respeito à leitura e aos conhecimentos. Nesta fase, o educador poderá determinar o 

horizonte de expectativas de seus aprendizes através de observações, debates, 

entrevistas. É a partir desses resultados que se prosseguirá para as etapas 

seguintes.  

Aos alunos, foi exposta a temática que seria trabalhada no decorrer 

do semestre. O norteador foi Contos de enganar a morte, de Ricardo Azevedo. Aos 

alunos foram distribuídas folhas de sulfite para que escrevessem o que significava a 

morte para eles, a partir do que sua experiência de vida havia lhes proporcionado. 

As respostas foram coladas no quadro e discutidas. As principais questões 

levantadas foram: ‘é possível enganar a morte?’ e ‘de que maneira isso pode ser 

feito?’. 

A maior parte dos alunos levou certo tempo para entenderem que 

estávamos tratando da morte como um personagem. Assim que os apontamentos 

foram feitos nas folhas, iniciou-se a discussão que se voltou mais para o que eles 
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ouviram durante grande parte da vida. Discursos como ‘não tem como fugir da morte 

quando ela chega’ e ‘a pessoa morreu porque chegou a hora’ foram frequentes. 

Culturalmente grande parte deles está com o discurso religioso de um ser superior 

decidindo o momento em que cada um morrerá. 

Alguns alunos lembraram o filme ‘Premonição’ que expõe a tentativa 

dos personagens de enganar a morte, porém sem êxito. E a partir daí, é que as 

maneiras de se enganar a morte começaram a ser expostas, já que aproveitaram 

pra explanar aquilo que haviam visto no filme. 

A partir disso, pode-se fazer um diagnóstico a respeito do 

conhecimento que os alunos trazem em relação ao tema. 

 

2)- Atendimento ao horizonte de expectativas:  

 

Para atender ao horizonte de expectativas foi proporcionada aos 

alunos nova experiência com texto para que suas curiosidades fossem satisfeitas, 

devendo ser aqueles que correspondam ao esperado e serem trabalhados a partir 

de estratégias já conhecidas.  

Para tanto, os alunos leram o conto O homem que enxergava a 

morte. Ele traz a história de um homem pobre que precisava encontrar um padrinho 

para seu sétimo filho, andou o dia inteiro e desanimado voltou para casa, quando 

encontrou uma figura estranha de capa e bengala de osso e se ofereceu para ser 

madrinha de seu filho. O Homem disse: “morte você sempre cumpriu sua missão 

sem distinção de ricos ou pobres, levando todos quando chegasse seu tempo”, e 

aceitou-a como comadre. No dia do batismo, a morte veio e batizou o sétimo filho do 

homem que agradeceu e a morte lhe disse que nunca a trataram tão bem e 

ofereceu-se para ajudá-lo, deixando-o rico, famoso e poderoso, para poder criar seu 

afilhado com todo conforto e mandou que colocasse uma placa na frente da casa 

dizendo que era médico.  

O homem ficou famoso e era chamado para atender pessoas 

doentes, quando ele olhava o paciente e via a morte na cabeceira da cama dizia que 

o paciente ia ficar bom e quando via a morte no pé da cama, dizia que o paciente ia 

morrer e não dava outra.  

Quando o sétimo filho já estava adulto, a morte veio buscar o 

homem médico que já estava velhinho, mas ele pediu para sua comadre mais um 
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ano de vida, e ela lhe falou que se ninguém morresse o mundo ficaria tão cheio de 

gente que não haveria lugar para os que nascessem, mas ela acabou concedendo o 

pedido. Passado um ano ela voltou para buscá-lo e ele fez outro pedido, para que a 

comadre o deixasse rezar o Pai-Nosso, ela concedeu o pedido e ele começou: “Pai-

Nosso que...” e a morte falou: “Vamos, termine logo com isso”. E o homem, saltando 

da cama, disse: “Não vou terminar tão cedo esta reza”, e continuou por aí. Até que 

um dia, viajando encontrou um moribundo e, antes de enterrá-lo, resolveu rezar um 

Pai-Nosso. Quando terminou, o morto abriu os olhos e falou: “Vim te buscar”, era a 

morte fingindo de morto, “agora você não me escapa”, porque ele havia terminado 

de rezar o Pai-Nosso que tinha começado.  

Após ler o texto, a sala foi dividida em grupos de três alunos e feita 

uma reflexão a respeito da moral da história e daquilo que compreenderam do texto. 

Em seguida, os alunos responderam algumas questões relacionadas 

à narrativa da obra e daquilo que poderia ser contextualizado na vivência do aluno.  

Uma das primeiras perguntas feitas aos alunos foi ‘Qual a função da 

morte para o mundo?’. A maior parte das respostas dizia respeito à superpopulação 

do mundo. E que não haveria como manter todos vivendo, já que provavelmente as 

diferenças sociais poderiam ser maiores. Claro que todas essas reflexões foram 

monitoradas, através de outros questionamentos. 

A próxima reflexão acerca do conto estava relacionada à: ‘Para o 

homem que enxergava a morte, o que acontecia quando ele a via na cabeceira da 

cama ou no pé da cama?’. A maior parte dos alunos achou muito interessante esse 

conceito explorado na obra de Ricardo Azevedo. É interessante notar como, mais 

uma vez, a morte foi tratada como um personagem e não como um evento. 

Outras perguntas relacionadas muito mais à narrativa do conto 

foram: ‘Por que o homem enganou a morte por tanto tempo?’ e ‘No final do Conto, 

quem enganou quem?’. Em mais essa etapa, foi possível perceber o quanto a 

temática morte e a forma como Ricardo Azevedo a trata tem uma facilidade em 

fascinar os alunos. O principal motivo é pela maneira inesperada com que ela é 

tratada. 
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3)- Ruptura do horizonte de expectativas  

 

A seguir foram introduzidos textos e atividades que abalassem as 

expectativas dos alunos, ou seja, os textos deveriam surpreendê-los, ser diferente 

do mundo vivido por eles, porém com a mesma temática dos anteriores. Para tanto, 

escolheu-se, também de Ricardo Azevedo, O último dia da vida do ferreiro. 

Após leitura e breve discussão da narrativa do conto, foram 

apresentados os exercícios escritos para resolução. Esses exercícios foram feitos 

individualmente, para que depois o aluno comentasse a perspectiva individual de 

cada em outro momento. 

O conto inicia-se quando apareceu para um rapaz jovem, bonito, 

cheio de vida, a morte que lhe disse que viera lhe dar um prêmio. Se ele largasse a 

enxada e saísse correndo pelo campo, todas as terras que percorresse seriam suas. 

Ele concordou e saiu correndo. Correu o dia inteiro e caiu morto de cansaço e fome, 

à tarde. Logo depois, a morte o enterrou, dizendo: é só desta terra que você precisa 

para viver. 

A morte foi atrás de um Ferreiro e veio com a mesma conversa, mas 

o ferreiro a rejeitou e continuou trabalhando. Ele era pobre, porém muito bom, pois 

tudo que conseguia repartia com quem precisava. Um dia, encontrou uma velhinha 

que lhe pediu algo para comer para não morrer de fome, ele lhe deu o que tinha, ou 

seja, um pedaço de pão velho que levava para a mulher.  

A mulher falou que tinha poderes mágicos e concedeu-lhe três 

pedidos, que foram: ferro e carvão, uma mesa mágica que sempre tivesse comida e 

uma viola que, quando ele tocasse, fizesse as pessoas saírem dançando sem 

conseguir parar.  

Mas o tempo passou e o Ferreiro ficou velho e a morte veio buscá-

lo. Com a sua mulher chorando, ele convidou a morte para entrar e fez um pedido, 

tocar a viola. A morte concordou e disse que fosse rápido, pois tinha outras pessoas 

para levar. O Ferreiro começou a tocar a viola e a morte começou a dançar sem 

poder parar. Então, pediu-lhe para parar de tocar e ele disse que só pararia se ela 

lhe desse mais três anos de vida. A discussão durou a noite toda e a morte acabou 

cedendo e lhe deu mais um ano de vida.  

Passado um ano, a morte voltou para buscar o Ferreiro, mas não o 

achou, porém voltou na semana seguinte. O Ferreiro, então, combinou com sua 
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mulher mentir que ele não estava e, na outra semana, o Ferreiro pintou os cabelos 

de preto, colocou óculos com lentes grossas e a morte veio. A mulher mentiu que ele 

tinha saído e aquele era seu tio, a morte ficou furiosa e falou: “Sinto muito, tenho que 

levar alguém e estou com muita pressa, vou levar seu tio mesmo”. Assim, o Ferreiro 

morreu.  

Vários dos questionamentos feitos quando se iniciou o trabalho 

voltaram a fazer parte da discussão. Um deles é se ‘é possível enganar a morte?’. E 

através da narrativa, mais uma vez, foi possível deduzir-se que não. 

Os alunos refletiram sobre ‘O que o rapaz jovem ganhou ao 

percorrer todas as terras que achou que seriam dele?’. A maior parte das respostas 

dos alunos estava relacionada a ele não ter ganhado nada ou isso ter-lhe custado à 

vida, consequentemente, teria ganhado a morte. Alguns alunos ainda observaram 

que esse conto diz muito sobre ambição, observando que ‘quem muito quer, pouco 

tem’. 

As outras questões feitas foram quanto à narrativa da obra, como: ‘O 

que o Ferreiro fez ao receber a proposta da morte de sair correndo para conseguir 

terras?’, ‘Qual foi a reação do Ferreiro ao encontrar uma velhinha com fome?’ e ‘O 

que o Ferreiro fez quando chegou a sua hora?’. Quanto a essa última pergunta, foi 

perceptível que o Ferreiro fez uma sequência de ações para tentar evitar sua morte. 

Foram observados alguns aspectos característicos da narrativa de 

contos, como o tempo, espaço, personagens, narrador, conflito, nó e clímax, por 

exemplo. Não foi feita uma análise, mas observado como esses elementos se 

desenvolveram durante o conto. 

E, para concluir, analisou-se ‘Qual a intenção do texto?’, que condiz 

com a intenção dos outros textos que já haviam sido trabalhados com os alunos. 

Nesse ponto, eles já estão acostumados com a narrativa de Ricardo Azevedo, bem 

como com a temática desenvolvida em sala de aula. 

Outro texto trabalhado, nesse momento, foi O moço que não queria 

morrer, que retrata a história de um jovem que viajava pelas estradas do mundo 

quando parou para descansar e a morte o abordou. Ele disse na hora: “Não estou a 

fim de morrer, sou muito jovem”. E saiu à procura de um lugar onde ninguém 

morresse e continuou sua viagem, perguntando para todos se sabiam onde ficava 

esse lugar.  
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Depois de muito procurar, encontrou um castelo dourado no alto de 

um despenhadeiro, mas o lugar parecia desabitado, e ali perto havia uma fonte onde 

ele encontrou uma moça muito bonita e perguntou-lhe se sabia onde ficava o lugar 

em que ninguém morria. Ela lhe disse que era ali, que se ele quisesse poderia ficar 

com ela para sempre que não morreria.  

Mas depois de muitos anos, o rapaz sentiu saudades dos pais, de 

seus irmãos e do lugar em que vivia. Por isso, falou para a moça que gostaria de 

rever seus familiares e ela, com muito jeito, disse-lhe que eles estavam juntos a 

mais de quinhentos anos. Em razão do descrédito do rapaz, a jovem argumentou: 

“Se quiser ir vá, mas você não pode descer do cavalo e nem comer nada que 

encontrar, portanto, vá e volte sem tocar em nada”.  

O rapaz foi, sem, contudo, reconhecer nada por onde passava, pois, 

na vila onde tinha nascido existia uma grande cidade, muito movimentada. Além 

disso, ninguém o conhecia e nem se lembrava de sua família. Resolveu, então, 

voltar para o castelo dourado e para sua companheira. Nesse ínterim, cansado da 

viagem e com fome, encontrou um homem conduzindo uma carroça repleta de 

maçãs. Pensando que uma ou duas frutas não lhe fariam mal, recebeu o 

consentimento do vendedor para comê-las. Assim, pulando do cavalo, pegou a 

maçã e a mordeu. Nesse exato momento, sentiu a mão fria da morte, que lhe disse: 

“Sua hora chegou, não adianta tentar me enganar mais”. 

Primeiro leu-se o texto silenciosamente, para, em seguida, fazer a 

leitura oral, para melhor análise dos elementos da narrativa. Deve-se observar que 

mais uma vez foram feitas atividades escritas e orais para compreensão e discussão 

do conto lido. 

Após isso, foi respondida, oralmente, a seguinte questão: ‘Por que o 

jovem viajante não queria morrer?’. Para responder a essa questão, a sensibilidade 

interpretativa foi maior, já que se observou o desenvolvimento do personagem 

principal durante o conto. 

As outras questões feitas estão mais voltadas a uma leitura 

decodificada do texto: ‘O que ele saiu procurando pelo mundo?’, ‘O que ele 

encontrou?’ e ‘E quanto tempo ficou lá?’. Durante todo o trabalho executado na sala, 

alguns alunos apresentaram dificuldades em responder simples questões de 

interpretação, porém, sempre se buscou auxiliá-los para que, com o passar do 
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tempo, eles fossem compreendendo melhor o conteúdo do que se estava 

trabalhando, bem como as maneiras de se chegar a uma interpretação. 

Para finalizar, foi analisada a questão: ‘Por que ele saiu do castelo 

dourado, deixando a linda moça com quem vivia?’. Ao responder a essa questão, 

mais uma vez ficou confirmada a conclusão que Ricardo Azevedo geralmente utiliza 

em seus contos, ou seja, de não haver como escapar da morte. A força que a morte 

contém é muito maior do que grande parte daquilo que é demonstrado nas 

narrativas. 

Trabalhou-se o conto A quase morte de Zé Malandro, em que o 

personagem principal, muito malandro, passava a vida zanzando e jogando baralho, 

ou deitado na rede, folgado, tocando viola de papo para o ar, por isso, era muito 

pobre.  

Um dia apareceu um viajante na sua porta que lhe pediu comida. Zé 

Malandro repartiu o que tinha e o viajante agradecido disse-lhe ter poderes mágicos 

que lhe seriam concedidos por meio de quatro pedidos. Nesse sentido, aconselhou-

o que se quisesse poderia pedir para ser protegido pelo resto de sua vida. Zé 

Malandro pensou e disse: “Prefiro ter o dom de ser invencível no baralho”. O viajante 

concedeu-lhe o pedido e sugeriu outro, dizendo: “O que você acha de pedir perdão 

por todos os seus pecados?”  

Zé Malandro pensou e disse-lhe: “Prefiro ter uma figueira que quem 

subir nela só desça com minha ordem.” Pedido concedido, sugerindo-lhe outro 

através da pergunta: “O que você acha de sua salvação?”  

Zé Malandro pensou e disse: “Prefiro ter um banco que quem sentar 

nele só saia com minha ordem”. Concedido o pedido, o viajante sugeriu um quarto, 

dizendo: “Se quiser pode pedir para quando morrer ir para o céu”.  

Zé Malandro pensou e disse-lhe: “Prefiro ter um saco de pano que 

quem entrar dentro só sai se eu mandar”. O velho coçou a cabeça, concedeu os 

quatros pedidos feitos por Zé Malandro e foi embora.  

Bem, o tempo passou, Zé Malandro ficou velho, a morte veio buscá-

lo, e ele lhe fez um pedido: “Quero comer um figo, como estou velho você pode 

apanhá-lo para mim?” E lá foi ela: subiu na figueira e colheu um figo, ficando na 

árvore sem conseguir descer. A morte ficou furiosa e instalou o caos na cidade, já, 

Zé Malandro foi jogar baralho. Com a morte presa na figueira, ninguém mais morria 

na cidade, em consequência, os coveiros perderam o emprego, os fabricantes de 
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caixão não tinham mais para quem vender os caixões, os médicos e hospitais 

perderam a clientela e a população começou a aumentar muito.  

A morte falou-lhe que sua atitude era contrária à natureza, por isso, 

deveria soltá-la e deixá-la ir embora. Depois de muito discutir, ele concordou com 

uma condição: mais sete anos de vida. A morte concedeu e foi embora.  

Passados sete anos, o diabo veio buscá-lo, explicando que a morte 

não quis ir. Zé Malandro o convidou para tomar um trago antes de ir com ele, o 

diabo aceitou e Zé Malandro o convidou para sentar num banquinho. Quando isso 

aconteceu, “O Coisa Ruim” ficou preso no banco. É óbvio que Zé Malandro o deixou 

lá e foi jogar baralho. O diabo ficou muito bravo e, depois de muito tempo, Zé 

Malandro concordou em soltá-lo se ele lhe desse mais sete anos de vida. Sem outra 

opção, o diabo concordou e foi embora.  

Mais sete anos se passaram e, quando chegou o dia do acerto de 

contas, Zé Malandro fechou a casa toda, deixando apenas uma janela destrancada 

com um saco de pano de “boca aberta”. Na mesma noite, o diabo e a diaba, sua 

mulher, apareceram e entraram pela janela, caindo dentro do saco, onde ficaram 

presos por mais de um ano. Quando Zé Malandro, cansado de ouvir os xingos do 

diabo e da diaba, resolveu soltá-los, foram embora e ele continuou vivo.  

Zé Malandro, já muito velho, morreu e foi para o inferno. Quando o 

diabo o viu, ficou assustado e disse-lhe que ali ele não ficaria e, portanto, deveria ir 

para o céu. Chegando lá, São Pedro também não o aceitou e o mandou embora. 

Então, sem ter para onde ir, resolveu voltar para a terra. Dizem que até hoje vive por 

aí, jogando seu baralhinho invencível.  

Após a leitura do conto, houve a discussão da narrativa e de seus 

elementos. É importante destacar que aqui o poder de Zé Malandro é maior que o 

da Morte ou do Diabo. Os alunos puderam perceber que houve uma evolução da 

narrativa, se comparados aos outros contos lidos. 

A ruptura do horizonte de expectativas ocorre de maneira 

intensificada nesse conto, já que a narrativa esperada era que o poder da morte 

fosse superior ao de Zé Malandro, porém não é o que se identifica com a leitura do 

texto. Aproveitou-se para se comentar com os alunos o quanto o personagem 

principal aproveitou de sua esperteza para enganar a morte. 
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Outro ponto que merece destaque é mostrar como a morte, apesar 

de ser um momento de dificuldades socialmente, exerce sua função dentro da 

sociedade em que estamos inseridos. 

 

4)- Questionamento do horizonte de expectativas  

 

Nesta etapa, os alunos fizeram uma análise dos textos trabalhados, 

definindo quais exigiram maior reflexão do leitor para a descoberta dos sentidos 

possíveis. Nesse momento, os alunos verificaram que experiências escolares e 

pessoais contribuíram para o entendimento dos textos.  

Foi feita uma comparação entre os quatro textos que têm a mesma 

temática e relacionando-os ao conhecimento diário de cada um. Foi importante 

nesse momento analisar os elementos da narrativa: narrador, personagens, espaço, 

tempo, conflito, nó, clímax e desfecho. 

 

5)- Ampliação do horizonte de expectativas  

 

Nesse momento os alunos perceberam que a leitura não se esgota 

na sala de aula e através dela é possível adquirir conhecimentos e experiências que 

o ajudarão na vida. O professor avalia com base no que foi almejado e estimula o 

grupo a buscar leituras inéditas.  

Uma das relações mais nítidas que os alunos desenvolveram 

durante as aulas é a de que é quase impossível enganar a morte. Ela foi tratada, em 

todos os contos, como uma personagem. Aproveitou-se para fazer um paralelo entre 

todas as personagens. É possível dizer que sempre foi a mesma personagem.  

Essas narrativas populares recolhidas e contadas por Ricardo 

Azevedo estão cheias de humor e astúcia, estas histórias tratam a morte com 

naturalidade, e são uma declaração apaixonada de amor à vida.  

Ainda foi mostrado aos alunos um vídeo retirado do youtube ‘Contos 

de enganar a morte. Baú de histórias’. Após assistirem ao vídeo, foram divididos em 

grupos trabalhando na confecção de painéis com figuras que mostraram diversas 

frases criadas pelos alunos, em que demonstraram suas conclusões sobre o tema 

estudado. 
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A avaliação ocorreu durante todas as atividades, tanto pela 

observação direta das respostas dos alunos, quanto por suas participações orais e 

escritas, já que é importante observar que a avaliação deve ser contínua. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os contos populares, apesar de muitas vezes, serem visto como 

inferiores culturalmente, têm um imenso valor por terem uma narrativa simples e 

aproximarem-se com facilidade do cotidiano do leitor. Os contos de Ricardo 

Azevedo, presentes no livro Contos de enganar a morte são um bom exemplo disso. 

A utilização do método recepcional em aulas de literatura é 

fundamental para que o aproveitamento do texto literário bem como o 

desenvolvimento da leitura ocorra de maneira satisfatória. 

A determinação do horizonte de expectativas prevê estratégias de 

ruptura e transformação dos conhecimentos que os alunos já têm. É a partir deles 

que o trabalho foi desenvolvido. É importante que a todo o momento não se possa 

esquecer-se de desenvolver o trabalho através dos valores que os alunos têm 

inseridos em sua experiência, em termos de crenças, modismos, estilos de vida, 

preferências quanto a trabalho e lazer, preconceitos de ordem moral ou social e 

interesses específicos da área de leitura. É a partir de todos esses conceitos que as 

etapas do método recepcional foram desenvolvidas. 

Ao final de todo o processo, pode-se constatar que o método 

recepcional é ideal para o trato da literatura e da busca por novas leituras. Claro que 

é importante destacar que esse trabalho deve ser desenvolvido nas séries iniciais do 

Ensino Fundamental, por que a principal dificuldade ainda é o baixo número de 

alunos leitores. As dificuldades só não foram maiores por ter-se optado pela 

utilização de contos, que são narrativas curtas. 

É importante observar que a proposta nunca foi a de que se utilize, 

apenas, o método recepcional como única forma de trabalhar a literatura, mas como 

uma das alternativas mais adequadas. Todos sabem que se devem empregar os 

mais diversos métodos ao se trabalhar com a literatura, para que, desta forma, as 

mais variadas necessidades dos alunos sejam sanadas. 

Ao finalizar as atividades do projeto de implementação, conclui-se 

que a proposta correspondeu às expectativas de todos os envolvidos. Essa prática 
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de trabalho com os contos foi novidade para alguns alunos. Todos ficaram 

entusiasmados, pois a temática da morte é uma realidade de nosso cotidiano e seu 

trabalho ocorreu sem ser invasivo ou traumático. 
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