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RESUMO: Este artigo visa a analisar a proposta de trabalho com o texto literário presente no
livro didático Trabalhando com a literatura infantil, de Maria Clara Medeiros (2016). Por
meio da descrição de algumas atividades presentes na obra, procuramos destacar como são
abordadas as questões éticas, sociais e morais a partir da leitura e interpretação de dois
contos que norteiam as atividades sugeridas. Procuramos ainda refletir sobre a proposta de
trabalho presente no livro a partir da sequência básica, apresentada por Rildo Cosson (2014).
Para tanto, este trabalho está ancorado nas proposições de Cosson (2014), Colomer (2007)
Coelho (2000), dentre outros estudiosos que contribuem no que concerne a promover
reflexões em torno da importância da leitura, do letramento literário e do gênero conto para a
formação crítica, social, ética, moral dos leitores. Diante das discussões postas neste trabalho,
percebemos que o estudo dos contos infantis no 1º ano do ensino fundamental contribui para
a assimilação de determinados conceitos e noções éticas, bem como para a promoção da
criatividade e fantasia no imaginário infantil. Quanto às atividades do manual didático,
algumas atendem aos objetivos de um trabalho voltado para o letramento literário, outras
atendem a outros objetivos voltados para o ensino-aprendizagem.
Palavras-chave: Literatura infantil. Letramento literário. Ensino fundamental. Livro didático.
ABSTRACT: This article aims to analyze a work proposal within the literary text in the textbook
Trabalhando com a Literatura Infantil, by Maria Clara Medeiros (2016). By means of the
description of some existing activities in the work, we have tried to present how ethical, social
and moral issues are approached through the reading and interpretation of two stories that
guide the suggested activities. We have also tried to reflect on the work proposal within the
book from the basic sequence, presented by Rildo Cosson (2014). For this purpose, this work
is based on the propositions of Cosson (2014), Colomer (2007), Coelho (2000), among other
scholars who contribute with what regardS in the promotion of reflections on the importance of
reading, literary literacy and the short story genre for the critical, social, ethical and moral
formation of readers. In view (IN FACE) of this discussion, we have realized that the study of
children's stories in the 1st year of Elementary School contributes to the assimilation of certain
concepts and ethical notions, as well as in the promotion of creativity and fantasy within the
child's imagination. Regarding the activities in the textbook guide, some of them attend to the
objectives of a work focused on literary literacy; others ones attend to objectives focused on
teaching-learning.
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Introdução
Sabemos que a leitura é uma das práticas de linguagem, e que ela é um
importante meio de se chegar ao conhecimento de algo. Sendo assim, é pertinente
que os professores proponham atividades de leitura com frequência e que suscitem,
em seus alunos, a importância dela para a formulação e construção das
aprendizagens.
Ao contrário do que possamos pensar, não basta propor atividades de leitura,
é preciso conduzi-las de forma que o aluno possa retirar o máximo de proveito das
aulas. Nessa perspectiva, o professor de língua portuguesa tem um papel crucial, pois
é ele que irá selecionar os textos a serem lidos pelos alunos e, consequentemente,
dar norteamento às atividades em torno do texto.
Salientamos que há contextos em que as obras a serem lidas pelos alunos
são selecionadas pela equipe escolar, sobretudo pelo corpo docente, posteriormente
a Secretária de Educação consolida essa escolha. Diante disso, o professor precisa
adequar sua metodologia de modo que os alunos possam aproveitar, ao máximo, o
conteúdo abordado nas obras escolhidas para serem trabalhadas durante o ano.
Partindo de tais discussões, este estudo objetiva analisar a proposta de
trabalho com o texto literário presente no manual didático Trabalhando com a
literatura infantil, de Maria Clara Medeiros (2016). Para tanto, descrevemos como o
livro aborda questões éticas, sociais e morais tratadas nos contos selecionados para
a leitura, os quais são Uriel, de Drica Shinohara e A fada faladeira, de Vanessa
Alexandre. Apresentamos também a abordagem do manual refletindo a partir da
sequência básica, proposta por Rildo Cosson (2014).
A problematização deste trabalho formulou-se a partir das experiências
vivenciadas na educação, em aulas de língua portuguesa e outras disciplinas, nas
quais foi possível ter acesso a diversos materiais didáticos, dentre tantos, o livro
Trabalhando com a literatura infantil, o qual apresenta uma abordagem mais
voltada para o trabalho com o texto literário, diferentemente dos manuais de língua
portuguesa que trazem apenas algumas seções voltadas para literatura. É devido ao
seu caráter de seleção de atividades que percebemos a necessidade de verificar, até
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que ponto, a abordagem adotada no manual está ou não em consonância com uma
proposta que viabilize o letramento literário dos alunos.
Diante de um cenário socioeducativo em que número de leitores tem diminuído
bastante, aspecto verificado, por exemplo, em pesquisas como a “Retratos da leitura
do Brasil”, a qual diz que “em quatro anos o número de leitores no país diminuiu cerca
de 4,6 milhões”3. Dados como esse revela cada vez mais a urgência da inserção de
práticas de leitura que objetivem, sobretudo, a leitura de forma efetiva, a ampliação
do repertório de leitura dos alunos e a aquisição do letramento literário. Por essa ótica,
o presente estudo torna-se relevante, pois apresenta as atividades e perspectivas do
manual de literatura em estudo, destacando suas contribuições na aquisição e
ampliação do letramento literário e na formação dos alunos.
Caracterização e procedimentos de análise do corpus
Segundo a natureza dos dados, esta pesquisa é considerada como qualitativa
pois, caracteriza-se “por preocupar-se com a compreensão, com a interpretação do
fenômeno” (GONSALVES, 2011, p. 69). No caso deste trabalho, trata-se de propor
reflexões em torno de um manual didático de literatura, podendo enxergar nessa
ferramenta um aliado ao ensino, bem como utilizá-lo de forma consciente, fazendo
adequações às aulas.
De acordo com a forma como pretendemos obter os dados e as fontes teóricas
de informação, a pesquisa é de caráter bibliográfica, que segundo Gonsalves (2011):
“Caracteriza-se pela identificação e análise dos dados escritos em livros, artigos de
revistas, entre outros. Sua finalidade é colocar o investigador em contato com o que
já se produziu a respeito do seu tema de pesquisa”. (GONSALVES, 2011, p.40). Tratase de uma pesquisa bibliográfica, pois, trabalha com um material já publicado e porque
faremos um levantamento de fontes teóricas sobre o tema letramento literário.
O corpus deste estudo é o livro didático Trabalhando com a literatura
infantil, publicado pela editora Formando Cidadãos, em 2016, de autoria de Maria
Clara Medeiros. A obra apresenta-se organizada em quatro unidades. É integrante de
uma coleção composta por 5 manuais didáticos destinados ao Ensino Fundamental,
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do 1º ao 5º ano. Cada manual é acompanhado por paradidáticos, são quatro obras
literárias, um para cada unidade do livro, ou seja, à medida que é proposta a leitura
de um dos paradidáticos, são propostas também as atividades com o livro
Trabalhando com a literatura infantil. Na referida obra existem atividades voltadas
para o estudo das obras literárias que o acompanha, bem como outras que abordam
os conteúdos curriculares, mas sempre associando-os às temáticas discutidas nas
obras literárias. Ressaltamos que neste trabalho analisamos apenas o volume 1,
destinado às crianças do 1° ano do ensino fundamental.
A fim de atender aos objetivos propostos, apresentamos uma breve discussão
teórica sobre a literatura infantil e sobre o perfil dos leitores do 1º ano do ensino
fundamental. Em seguida analisamos as atividades do manual didático com vistas
para as contribuições do gênero conto na formação ética, moral e social dos alunos,
bem como, as contribuições para o letramento literário. Selecionamos trechos das
atividades do livro didático, procurando dialogar com as teorias, para verificar se as
atividades propostas no manual, condizem com procedimentos de uma sequência
básica de trabalho com a literatura no ensino fundamental, verificando ainda, de que
forma as discussões propostas nas atividades suscitam, ou não, nos alunos, reflexões
em torno das suas ações, tendo em vista uma relação de verossimilhança com os
personagens das narrativas.
Conforme mencionamos, o livro didático em estudo é organizado a partir da
leitura de quatro paradidáticos, Uriel, A fada faladeira, A caixa mágica de Luiz e O
macaco e a banana. Porém, como elegemos o gênero conto como caminho da nossa
abordagem, nos detemos a mencionar apenas aspectos referentes aos dois primeiros
livros mencionados, e consequentemente, a análise se restringe à duas unidades do
manual, a primeira e a segunda, as quais trazem atividades sobre os contos Uriel e A
fada faladeira. À medida que formos analisando o manual de literatura, retomamos
também alguns dos assuntos tratados nos livros de literatura infantil mencionados.
A literatura infantil e os pequenos leitores
Segundo Nelly Novaes Coelho (2000), foi no final da década de 70, que a
literatura infantil passou a ser pensada e discutida pelos intelectuais do país em
debates de diversos congressos. Eles começaram a perceber a pertinência de se
produzir uma literatura destinada a este público e que pudesse contribuir com a
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formação das jovens mentes em construção. Tal problematização ainda é bem
discutida nos trabalhos dos pesquisadores universitários, pois trata-se de um campo
que demanda muita investigação.
Coelho (2000) menciona que a literatura, de modo geral, busca uma
valorização do sujeito, do humano, isso aparece representado nas figuras arquetípicas
dos heróis e heroínas. E foi a partir desse modelo que a literatura infantil se construiu
no início, por meio da representação “dos grandes heróis aventureiros, os tipos
corajosos, invencíveis, verdadeiros super-heróis [...]” (COELHO, 2000, p. 20). Com
esses personagens, a literatura infantil passa a ter um caráter modelar, ou seja, visa
exercer influência naqueles que a leem. Isso é bastante comum ao lermos os contos
de fadas, as fábulas, pois é possível perceber que o enredo gira em torno de nos
passar um ensinamento moralista.
Coelho (2000, p. 20) nos chama a atenção para “observar na literatura para
crianças, o domínio quase absoluto de exemplaridade; da rigidez de limites entre
certo/errado, bom/mau”. Nessa perspectiva, a literatura infantil se constitui como uma
materialidade artística capaz de chegar ao imaginário infantil por meio dos modelos
de personagens que apresenta. As ações desempenhadas pelos seres fictícios da
literatura infantil não desempenham apenas o papel configurado dentro dos textos, os
personagens representam modelos, exemplos para os pequenos leitores.
Esse caráter de exemplaridade presente na literatura infantil desde as suas
origens ainda permanece nos dias atuais. Porém, a literatura infantil contemporânea
tem se apresentado de forma mais diversificada, os heróis, príncipes, princesas,
magos, bruxas malvadas têm dado espaço para personagens mais comuns à
realidade dos leitores. Os próprios personagens arquetípicos, como os que citamos,
quando aparecem configurados nos textos, costumam questionar algumas verdades
já preconizadas socialmente, ou seja, são personagens mais complexas e reflexivas.
Conforme aponta Coelho (2000):
Entre os valores novos, já presentes no mundo contemporâneo [...].
Na literatura infantil/juvenil, surge a tendência de se substituir o herói
individual, infalível, “ser de exceção”, pelo grupo, pela patota, formada
por meninos e meninas normais. Ou então, por personagens
questionadoras das verdades que o mundo adulto lhes quer impor
(COELHO, 2000, p. 23-24).

RevLet – Revista Virtual de Letras, v. 12, nº 02 - ago/dez, 2020
ISSN: 2176-9125

1128

Como ressalta a estudiosa, na contemporaneidade os temas e personagens
da literatura infantil tendem a adotar esse caráter voltado à coletividade, os problemas
de um sujeito tornam-se os problemas dos outros, essa é uma das características dos
novos heróis, que além de serem propensos à coletividade, são também
questionadores dos valores já estabelecidos.
Segundo Soriano apud Coelho (2000), a literatura infantil é uma comunicação
entre dois públicos, o emissor, no caso o adulto que produz essa literatura, a um
receptor, a criança a quem se destinam as obras. Coelho (2000) ainda acrescenta
que, nesse intercâmbio comunicativo, o livro pode ser visto como uma mensagem
entre o adulto, que tem a experiência do real, e a criança que deseja adquirir essa
experiência. Sendo assim, “o ato de ler, pelo qual se completa o fenômeno literário,
se transforma em um ato de aprendizagem” (COELHO, 2000, p. 31). Isso porque
através da leitura a criança passa a ter acesso a um conhecimento até então
concebido aos adultos, o qual é necessário à sua experiência de vida.
O perfil dos leitores do 1º do ensino fundamental
As crianças do 1º ano do ensino fundamental normalmente estão na faixa
etária de 6 a 7 anos de idade, o que os enquadra na categoria de leitor iniciante.
Segundo Coelho (2000), nessa fase de aprendizagem normalmente as crianças já
reconhecem facilmente o alfabeto, são capazes de formar e reconhecer padrões
silábicos. Para a autora:
Nessa fase, a presença do adulto, como agente estimulador, faz-se
necessária, não só para levar a criança a se encontrar com o mundo
contido no livro, como também para estimulá-la a decodificar os sinais
gráficos que lhe abrirão as portas do mundo da escrita (COELHO,
2000, p. 34).

O professor enquanto mediador de leitura é um sujeito extremamente
pertinente em todos os níveis de ensino, e no caso do ensino fundamental, sobretudo
do 1º ano, etapa da alfabetização, o docente é de fundamental importância, pois a
criança vê no professor um exemplo a ser imitado, ou seja, se ele costuma ler com
frequência para seus alunos, isso possivelmente se tornará rotina em suas vidas.
O perfil do leitor iniciante diz muito na hora de selecionar as leituras, pois, para
Coelho (2000), nessa fase é interessante optar por textos em que as imagens se
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sobrepõem ao texto verbal, por estarem iniciando no mundo da leitura, textos longos,
com poucas ou sem imagens, dificilmente atrairão as crianças.
É importante também privilegiar textos cômicos, curtos, com palavras de
sílabas simples, que tenham começo, meio e fim, pois a mente da criança possui uma
lógica organizacional que exige uma unidade sequencial (COELHO, 2000). A escolha
dos textos com base na faixa etária é de suma importância.
O gênero conto e suas contribuições para o letramento literário de crianças do
1º ano do ensino fundamental
É na perspectiva de enxergar a leitura como forma de interação que
apresentamos algumas questões éticas, sociais e morais suscitadas nas atividades
do livro Trabalhando com a literatura infantil. Na unidade inicial do livro são
propostas atividades relacionadas à leitura no conto Uriel, de Drica Shinohara, o
mesmo apresenta a história de “um menino esperto, mas que vive irritado, abusado e
muito entediado. Só com a ajuda do mundo encantado é que Uriel vai descobrir, com
suas próprias mãos, como voltar a sorrir”4. Inicialmente, a leitura do livro já suscita nos
leitores algumas reflexões sobre o comportamento de Uriel, pois ele fica irritado com
facilidade e age com grosserias diante das outras pessoas. Em relação às atividades
propostas sobre o conto, destacamos a seguir:
Figura 1: Recorte da atividade do Manual Didático “Trabalhando com a literatura infantil”

Fonte: (MEDEIROS, 2016, p. 5)

4
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Vemos que a atividade promove, nos alunos, reflexões a respeito das atitudes
de Uriel. Ao evidenciar as ações do personagem e em seguida solicitar que o aluno
as classifique enquanto certas ou erradas, a leitura do conto e o exercício citado
contribuem para a construção das noções éticas e morais sobre o que é certo e errado
em relação as ações desempenhas por Uriel. Tais reflexões podem se estender para
um teor mais subjetivo, ou seja, o leitor poderá projetar-se diante da história, e
consequente, não faria as atitudes desempenhadas pelo personagem no início do
texto.
Notamos outro aspecto positivo nesta atividade, trata-se da proposta de
diálogo a ser estabelecido entre o aluno e demais colegas a respeito dos ‘problemas
que podem acontecer ao praticarmos essas atitudes’. Dessa forma, ao transportar
seus sentimentos e ações para a narrativa, os leitores poderão extrair dela
importantes aprendizados, pois a leitura não ficaria apenas no plano das ideias, mas
passaria para um plano de ação, no qual os leitores estariam construindo suas
próprias impressões, saindo da história para o mundo real.
Sobre o caráter dos contos atuais na literatura infantil em compensação aos
contos clássicos que apresentam modelos arquetípicos de seus personagens, Teresa
Colomer (2007, p. 168), destaca que:
Em contrapartida, a literatura infantil atual, sim, oferece muitas
histórias centradas em problemas psicológicos, contos nos quais o
conflito se situa no interior dos personagens e que requerem mudança
no seu caráter, nos quais as circunstâncias pessoais e contextuais
determinam o conflito e são objeto, portanto, de uma descrição
personalizada (COLOMER, 2007, p. 168).

O conto Uriel se insere nessa perspectiva, pois o personagem vive um drama
psicológico ao mostrar-se avesso à socialização e com um comportamento agressivo
devido ao tédio e à falta de uma ocupação que desse sentido a sua vida. Sendo assim,
compreendemos que a leitura do texto, assim como o modo como as discussões são
levantadas no manual de literatura, promovem nos alunos a ideia de que a mudança
de atitude do personagem é crucial para a sua socialização e bem-estar. Como mostra
a autora, “as circunstâncias pessoais e contextuais determinam o conflito”, ou seja, a
mudança de atitude de Uriel determina o contexto e desfecho da narrativa. Tais
aspectos aparecem demarcados no excerto do exercício, antes apresentado, quando
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se questiona os alunos sobre o posicionamento pessoal deles a respeito das ações
do personagem.
Em outro quesito da atividade, após ter sido enfatizado o caráter errôneo das
atitudes de Uriel no início do conto, notamos uma outra abordagem no exercício, no
qual se destaca a valorização do trabalho manual, tendo em vista que foi por meio
desse tipo de trabalho que o menino conseguiu adquirir sentido e alegria para brincar,
pois sentia-se muito entediado. Vejamos.
Figura 2: Recorte da atividade do Manual Didático “Trabalhando com a literatura infantil”

Fonte: (MEDEIROS, 2016, p. 13)

Vemos que a leitura do conto e as atividades giram em torno de dois eixos
principais, inicialmente, dão destaque para as atitudes de Uriel, e em seguida, para as
atividades que o esquilo ensina para ele, as quais permitem que o menino passe a
sentir-se útil, mais feliz, ou seja, é através do artesanato que Uriel sai de uma condição
de menino malcomportado devido ao tédio, para outra mais comprometida com boas
ações. Ambos os enfoques da leitura e das atividades direcionam para o ensinamento
de que boas ações geram bons resultados, ou seja, os conselhos bem-intencionados
do esquilo proporcionaram uma mudança de atitude do personagem, e
consequentemente, poderá tocar a subjetividade do leitor e interferir positivamente
nas suas ações.
A segunda unidade do manual de literatura Trabalhando com a literatura
infantil norteia-se a partir da leitura do conto A fada faladeira. Sobre o enredo do
conto, destacamos que:
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A fada Fabiana é diferente das outras fadas que vivem no bosque.
Certa vez, a fadinha conheceu um amigo que se tornou muito especial
para ela. Foi em uma grande torre que ela encontrou o dragão
prisioneiro e todas as pessoas tinham medo de se aproximar dele. Por
isso, reuniu as outras fadas para tentar libertá-lo [...] (MEDEIROS,
2016)5

Dentre as atividades que provocam, nos alunos, discussões de cunho éticomorais, destacamos:
Figura 3: Recorte da atividade do Manual Didático “Trabalhando com a literatura infantil”

Fonte: (MEDEIROS, 2016, p. 13)

É interessante observarmos o modo como essa atividade propõe um jogo de
palavras e sentidos. Notamos que o termo ‘faladeira’, presente no título da obra,
utilizado para caracterizar a personagem, pode sugerir, inicialmente uma ideia
negativa, ou seja, faladeira é a pessoa que costuma falar demais, falar mal das outras
pessoas. Então, vemos que o exercício proposto é bastante estratégico, pois solicita
que o aluno pinte a palavra que melhor se adequa às ações da personagem, o que,
num primeiro momento, poderia levar o aluno a identificar a personagem como
‘fofoqueira’, quando na verdade, ela é faladeira, mas não num sentido pejorativo. E é
justamente o propósito desta atividade, o de conduzir o aluno à reflexão de que
devemos usar o dom da fala para o bem, como fez Fabiana, ao conseguir libertar o

5
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seu amigo dragão, ao contrário do que faziam as outras fadas, que apenas julgavam
mal o dragão, sem saber o real motivo dele estar preso na torre.
Vejamos mais um quesito do exercício:
Figura 4: Recorte da atividade do Manual Didático “Trabalhando com a literatura infantil”

Fonte: (MEDEIROS, 2016, p. 18)

Os quesitos acima suscitam ideias em torno do falso julgamento que foi dado
ao dragão. Ele viveu por bastante tempo preso em uma torre devido a um malentendido. Partindo dessa ideia presente no conto, a atividade ratifica o pensamento
de injustiça, vai conduzindo os alunos a assinalarem a alternativa que condiz com o
sentido de engano. A ideia de julgar sem conhecer é pregada como errônea, com isso
os leitores podem ir assimilando que não devem depreciar as outras pessoas, partindo
de avaliações prematuras e talvez incertas, como ocorre no enredo do conto.
O livro didático apresenta um exercício bem extenso, porém, para este estudo
selecionamos os quesitos que melhor conduzem os alunos à reflexões sobre as ações
dos personagens numa associação com ideia de certo e errado. E é nesse pensar que
trazemos este excerto:
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Figura 5: Recorte da atividade do Manual Didático “Trabalhando com a literatura infantil”

Fonte: (MEDEIROS, 2016, p. 18)

A ideia de preconização de ensinamentos é reafirmada nesta atividade, pois,
de forma mais explícita, é sugerido que o leitor mencione o que aprendeu com a
história, quais foram os ensinamentos vindos dela.
Sobre o caráter psicanalítico dos contos infantis, conhecidos como contos de
fadas, diz Ana Maria Machado (2002):
[...] por muito tempo eles - os contos de fada – constituíram a forma
mais cômoda e acessível para que as crianças e as pessoas mais
simples pudessem elaborar simbolicamente suas ansiedades,
angústias e seus conflitos íntimos [...]. Essas histórias sempre
funcionavam como uma válvula de escape para as aflições da lama
infantil e permitiam que as crianças pudessem vivenciar seus
problemas psicológicos de modo simbólico, saindo mais felizes dessa
experiência (MACHADO, 2002, p. 77-78. Grifos nossos).

É comum ao trabalharmos com contos infantis, percebermos que há neles
uma lógica que visa conduzir o leitor a um ensinamento, isso também é caraterístico
das fábulas. Em se tratando de A fada faladeira, as atividades do manual procuram
elucidar o caráter moralístico contido no enredo. Dessa maneira, as atividades de
leitura e interpretação promovem uma série de reflexões nos alunos.
Segundo Nelly Novaes Coelho (2000), os contos, desde a sua origem,
possuem um caráter de ensinamento, registram um momento significativo da vida de
um personagem, partem de um fragmento de vida que permite o leitor pensar nas
causas e consequências das ações vivenciadas num espaço e tempo. A autora cita
como exemplo o conto clássico Chapeuzinho Vermelho, o qual já conhecemos bem
o enredo e, consequentemente, o ensinamento moral que ele nos passa. A
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desobediência, a proibição, o perigo, entre outros, são assuntos pertencentes ao eixo
temático desse conto. Mas o que gostaríamos de ressaltar é que, atualmente, também
temos contos que trazem lições éticas e morais para as crianças, porém, não se trata
mais de desobedecer a mamãe e “não andar pela floresta”, mas de temas mais
contemporâneos, como é o caso destes assinalados nas leituras dos contos que
estamos apresentando e que são explorados nas atividades do manual de literatura
em estudo.
A leitura do texto literário e os caminhos para o letramento no livro Trabalhando
com a literatura infantil (2016)
Para iniciamos a discussão sobre letramento Magda Soares (2004, p. 37), no
texto Letramento e escolarização, destaca que o letramento “é um exercício efetivo
e competente da tecnologia da escrita”. Para a efetivação do letramento é necessário
o desenvolvimento e ampliação de várias habilidades, as quais são citadas pela
autora:
[...] capacidade de ler ou escrever para atingir diferentes objetivos —
para informar ou informar-se, para interagir com outros, para imergir
no imaginário, no estético, para ampliar conhecimentos, para seduzir
ou induzir, para divertir-se, para orientar-se, para apoio à memória,
para catarse…; habilidades de interpretar e produzir diferentes tipos e
gêneros de textos; habilidades de orientar-se pelos protocolos de
leitura que marcam o texto ou de lançar mão desses protocolos ao
escrever; atitudes de inserção efetiva no mundo da escrita, tendo
interesse e prazer em ler e escrever, sabendo utilizar a escrita para
encontrar ou fornecer informações e conhecimentos, escrevendo ou
lendo de forma diferenciada, segundo as circunstâncias, os objetivos,
o interlocutor [...] (SOARES, 2004, p. 37).

O letramento pressupõe o exercício de diferentes capacidades: ler, escrever,
interpretar, produzir, reconhecer os meios pelos quais a leitura segue, ou seja,
letramento é algo que vai além do ato de ler e escrever. Nessa perspectiva, podemos
compreender que existem diferentes tipos de letramentos: o linguístico, o matemático,
o digital, o literário, entre outros.
A respeito dos diversos termos que encontramos para definir os tipos de
letramento, Rildo Cosson (2015), no texto Letramento Literário: uma localização
necessária, enfatiza que:
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Frente essa evidente proliferação de termos que se estende por
diversas disciplinas e áreas de conhecimento, não surpreende que
surjam restrições quanto a esse uso cada vez mais amplo do conceito
de letramento, seja porque não se refere diretamente ao uso da
escrita, seja porque se restringe a denominar uma habilidade, seja
porque limita a compreensão dos processos que não estão ligados à
escrita (COSSON, 2015, p. 174).

Nesse sentido, sempre que estamos discutindo sobre letramento, é preciso
especificar e conceituar qual o tipo nos propomos a estudar. Pensando nisso, e
sabendo que neste trabalho enveredamos pelo viés do letramento literário, faz-se
necessário pontuar algumas questões sobre o tema.
O letramento literário pode ser entendido como um dos muitos tipos de
letramentos que adquirimos a partir do uso que fazemos da linguagem. Assim como
outros tipos, ele agrega alguns aspectos a serem desenvolvidos pelos leitores ao
longo da sua trajetória de formação, porém, por tratar-se de um uso peculiar da
linguagem, o letramento literário é tido como uma aquisição singular, como bem
destaca Souza e Cosson (2006), em seu artigo “Letramento Literário: uma proposta
para a sala de aula”. No texto o autor enfatiza que:
Em primeiro lugar, o letramento literário é diferente dos outros tipos de
letramento porque a literatura ocupa um lugar único em relação à
linguagem, ou seja, cabe à literatura. [...] tornar o mundo
compreensível transformando a sua materialidade em palavras de
cores, odores, sabores e formas intensamente humanas. Depois, o
letramento feito com textos literários proporciona um modo privilegiado
de inserção no mundo da escrita, posto que conduz ao domínio da
palavra a partir dela mesma. Finalmente, o letramento literário precisa
da escola para se concretizar, isto é, ele demanda um processo
educativo específico que a mera prática de leitura de textos literários
não consegue sozinha efetivar (SOUZA; COSSON, 2006, p. 101).

Vemos que o caráter singular do letramento literário se dá porque através dele
podemos enxergar o mundo por uma ótica diferente, aquela voltada para a arte criativa
da escrita, pois através da escrita literária a linguagem passa a ter uma funcionalidade
que vai além da sua função literal, ou seja, na literatura as palavras ganham um teor
artístico, elas passam de um lexema, uma unidade gramatical, para algo mais
significativo, algo que só o próprio texto pode nos proporcionar.
Como bem ressalva o estudioso, o letramento literário precisa de ações vindas
das escolas para que possa se efetivar, ou seja, não basta trazer textos literários para
as aulas, é preciso dar sentido ao que está sendo lido.
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Sabemos que a literatura se faz presente nas salas de aula, porém, é preciso
compreendermos que o fato dela fazer parte da rotina das escolas, não significa que
esteja sendo bem aproveitada pelos alunos, de modo que venham a contribuir com a
sua formação enquanto sujeitos críticos e reflexivos. A respeito dos vieses a serem
explorados através do texto literário, Cosson (2014, p. 47), na obra Letramento
literário: teoria e prática, destaca que: “Nesse sentido, a orientação fundamental é
que o letramento literário precisa acompanhar, por um lado, as três etapas do
processo de leitura e, por outro, o saber literário” (COSSON, 2014, p. 47).
Vejamos um esquema que resume as etapas deste processo citado pelo
autor:
Figura 6: Esquema com as três etapas do processo de leitura, presentes na obra “Letramento
literário”: teoria e prática (2014)

Fonte: A Pesquisadora (2020)

Para Cosson (2014), ao concluir essas três etapas, estamos encerrando o
primeiro ciclo de leitura, mas em outros momentos podemos retomá-las, se assim for
do interesse do professor e dos alunos. O estudioso também discorre sobre as
diferentes linguagens que permeiam o campo do saber literário. As quais
apresentamos, resumidamente, através do esquema a seguir:
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Figura 7: Esquema com proposições sobre as aprendizagens advindas do saber literário,
presentes na obra “Letramento literário: teoria e prática” (2014)

Fonte: (A PESQUISADORA, 2020)

Segundo o pesquisador, as aulas de literatura com um viés mais tradicional
costumam adotar as duas últimas aprendizagens, enquanto a primeira, fica mais
isolada das práticas de ensino. Ressalvamos que a primeira, ‘a aprendizagem da
literatura’ é que deveria estar sempre em evidência porque propõe ao leitor acessar o
mundo por meio da literatura, do mundo da palavra.
E quanto ao livro didático o qual nos propomos a analisar, vejamos quais
aprendizagens do saber literário são adotas em suas atividades.
Dentre as três aprendizagens citadas por Cosson (2014), notamos que o livro
Trabalhando com a literatura infantil (2016) adota, de forma mais enfática, o terceiro
viés, ‘a aprendizagem por meio da literatura’. Observamos que são contemplados,
através da leitura literária, diversos saberes e aprendizagens, conforme podemos
notar em fragmentos das atividades que exploram noções de letramento linguístico e
matemático.
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Figura 8: Recorte de atividades do Manual Didático “Trabalhando com a literatura infantil”

Fonte: Medeiros (2016, p. 6, 7, 11, 23)

Conforme dissemos, a perspectiva de boa parte das atividades do livro gira
em torno de uma ‘aprendizagem por meio da literatura’, ou seja, através da leitura
dos contos Uriel e A fada faladeira, a autora propõe que sejam exploradas algumas
habilidades relacionadas à assimilação do alfabeto, reconhecimento das figuras
geométricas, bem como contagem e sequência de números naturais, cores, entre
outros assuntos. Provavelmente, por se tratar de um livro destinado ao 1º ano do
ensino fundamental, etapa em que as crianças ainda estão na fase de alfabetização,
então a autora tenha priorizado um caráter mais didático, em vez de enveredar por
um caminho mais voltado para o literário.
Esse aspecto do manual corrobora o discurso de Cosson (2014) ao ressaltar
que: “As aulas de literatura tradicionais, como já vimos, oscilam entre essas duas
últimas aprendizagens e, praticamente, ignoram a primeira, que deveria ser o ponto
central das atividades envolvendo literatura na escola” (COSSON, 2014, p. 47). Sendo
assim, podemos presumir que o livro em análise possui um caráter, em parte,
tradicional, pois prioriza, na maioria de suas atividades, uma prática voltada para o
ensino de habilidades curriculares a partir da leitura literária.
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Ressaltamos que essa não é uma prática tida como inadequada, como bem
destaca o estudioso, mas o adequado para um trabalho que vise ao letramento literário
é centrar suas atividades numa ‘aprendizagem da literatura’, a qual nos permite ver,
sentir, compreender o mundo por meio dos textos. O ensino de literatura, às vezes,
tem se voltado, tanto para ‘a aprendizagem sobre a literatura’, como para ‘a
aprendizagem por meio da literatura’, ambas são pertinentes para as práticas de
letramento, porém, é imprescindível também darmos foco ao estudo da literatura em
si, dos conteúdos dos textos, para posteriormente enxergar os contextos históricos de
produção e as contribuições da literatura para nossa formação histórico-social.
É importante salientar que mesmo não priorizando uma abordagem mais
voltada para ‘a aprendizagem da literatura’, o livro em estudo toca em questões que
permitem o aluno sentir, pensar e experimentar o mundo por meio do literário. Esse
caráter aparece evidenciado nas atividades mais voltadas para os ensinamentos e
lições éticas, as quais apresentamos na primeira parte deste estudo em que
analisamos o gênero conto e suas contribuições para o letramento dos alunos. Para
Cosson (2014, p. 47): “o ensino de literatura deve ter como centro a experiência do
literário. Nessa perspectiva, é tão importante a leitura do texto literário quanto as
respostas que construímos para ela”, ou seja, não basta ler o texto em sala de aula, é
importante conduzir reflexões que permitam os alunos construírem respostas. Então,
quando o livro proporciona aos alunos pensarem sobre as ações dos personagens,
estabelecendo relação entre as ações dos seres fictícios e as deles próprios, a obra
se constitui como um bom recurso a ser utilizado em aulas de literatura.
Para que de fato o letramento literário se efetive nas práticas de aulas de
literatura, é preciso que o professor reflita sobre suas ações. Quando estiver
trabalhando com base em manuais didáticos, pode, inclusive, mesclar as atividades
propostas nos livros didáticos com outras diferenciadas, visando sempre o melhor
para o aluno. Cosson (2014) propõe metodologias para o trabalho com o texto literário,
uma delas é a sequência básica, a qual apresentamos em forma de esquema:

RevLet – Revista Virtual de Letras, v. 12, nº 02 - ago/dez, 2020
ISSN: 2176-9125

1141

Figura 9: Esquema que ilustra as etapas de uma sequência básica para o trabalho com a literatura
no ensino fundamental, presentes na obra “Letramento literário: teoria e prática” (2014)

Fonte: A Pesquisadora (2020)

O modelo proposto pelo autor organiza-se em quatro momentos: a motivação,
a introdução, a leitura e a interpretação. Inicialmente devemos criar um ambiente
propício à leitura, fazer questionamentos a fim de suscitar nos alunos o assunto
tratado na leitura que será deleitada em sala. Depois, devemos introduzir um pouco
da vida e obra do autor, mostrar o livro a ser lido, mas sem adentrar na leitura. Em
seguida, é o momento da leitura propriamente dita, nessa ocasião o professor pode
fazer uso de diferentes artifícios que venham a enriquecer a leitura, sejam fantoches,
aventais decorados, caixa com objetos, etc. A etapa da leitura permite que façamos
intervalos entre os capítulos, no caso de se tratar de um texto longo, porém, não é
aconselhado ultrapassar três intervalos de leitura. A cada intervalo é conveniente que
façamos perguntas sobre a obra, mas sem causar pressão nos alunos, a finalidade
dos intervalos de leitura não é fiscalizar quem está lendo ou não, mas sim, incentivar
quem não estiver lendo, por meio dos relatos dos demais, e ainda auxiliar os alunos
durante o processo de leitura. Por fim, vem a interpretação, momento em que serão
mais bem explorados os sentidos do texto e as impressões dos alunos a partir da
leitura (COSSON, 2014).
Em relação ao livro que estamos analisando, notamos que, quanto às três
etapas iniciais, não podemos mencionar contribuições dentro do conteúdo das
atividades. Como é possível perceber, a motivação, introdução e leitura possuem um
caráter mais direcionado à prática que antecede e efetiva a leitura em si, a nosso ver
o manual didático não poderia trazer atividades que motivassem, introduzissem e
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conduzisse a leitura, pois essas são atribuições do docente que está à frente da aula.
Ressaltamos que, no apoio pedagógico do manual, também não há menção para
essas práticas, apesar de esse não integrar o corpus deste estudo, pois nos detemos
as atividades do livro.
No que tange à interpretação, podemos destacar que algumas das atividades
promovem a observação de questões próprias das narrativas sobre as quais o manual
está organizado. Trata-se daquelas atividades utilizadas para exemplificar como o
gênero conto pode auxiliar o aluno a compreender, de forma mais elucidativa e lúdica,
determinados conceitos éticos e morais, percebemos que elas também conduzem a
interpretações dos textos. Ressaltamos ainda que essas mesmas atividades também
correspondem, conforme mostramos, ao que Cosson (2014) propõe como ‘a
aprendizagem da literatura’, ou seja, à medida que esse tipo de aprendizagem se
efetiva nas aulas é que os gêneros literários contribuem com a formação literária dos
alunos, pois podem elucidar neles noções conceituais de certo ou errado, bom ou
mau, que se forem transmitidas de outras formas, talvez não tenham o mesmo efeito
positivo, principalmente em se tratando de crianças pequenas.
Quanto às atividades que promovem uma ‘aprendizagem por meio da
literatura’, essas não favorecem muito a interpretação dos sentidos postos nos
contos, pois como vemos nos recortes anteriormente apresentados, elas procuram
abordar conteúdos linguísticos e matemáticos, distanciando o aluno de evidenciar a
compreensão e interpretação do texto.
Outro ponto pertinente para discutirmos quando tratamos de ensino de
literatura, são as estratégias de leitura, algumas delas são mencionadas por Cosson
(2019), na obra Círculos de leitura e letramento literário. O autor apresenta seis
estratégias que podem subsidiar o trabalho com a literatura na sala de aula, são elas:
a ativação do conhecimento, a conexão, a inferência, a visualização, a sumarização e
a síntese. Algumas estratégias se assemelham aos quatro passos da sequência
básica proposta por Cosson (2014), por exemplo, “a ativação do conhecimento” seria
uma espécie de momento de “introdução” à leitura; a estratégia de “conexão” condiz
com o momento da “leitura”; já a “inferência” e a “visualização” se aproximam do
momento da “interpretação”, ou seja, à medida que as estratégias de leitura são
colocadas em prática, facilitarão a leitura e interpretação dos textos, e com isso, a
ampliação e aquisição do letramento literário. Nessa perspectiva, quando o livro em
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estudo propõe atividades que condizem com a etapa de “interpretação”,
consequentemente, também está promovendo algumas das estratégias de leitura.
Considerações finais
Este estudo objetivou analisar a proposta de trabalho com o texto literário no
manual Trabalhando com a literatura infantil, de Maria Clara Medeiros (2016). No
decorrer do percurso, apresentamos algumas atividades propostas no livro, as quais
abordam questões éticas, sociais e morais tratadas nos contos selecionados para a
leitura, os quais foram Uriel, de Drica Shinohara e A fada faladeira, de Vanessa
Alexandre. A partir disso, notamos que a forma como os contos foram abordados e
explorados nas atividades, podem vir a contribuir com a formação social, ética, moral
e sobretudo literária dos pequenos leitores. Isso foi evidenciado neste estudo a partir
dos exercícios que solicitavam aos alunos pensarem a respeito das ações
equivocadas e/ou corretas dos personagens, ao mesmo que tempo que solicitavam
que as crianças se colocassem na posição dos personagens, permitindo assim uma
maior aproximação do real com o imaginário e, consequentemente, um
aprimoramento do letramento literário dos alunos por promover uma aprendizagem da
literatura, conforme aponta Cosson (2014).
Em se tratando da abordagem do manual com vistas para o letramento
literário dos alunos, constatamos que, quanto ao modelo de sequência básica
proposta por Cosson (2014), sobre o qual norteamos parte da análise do livro, o
manual trabalha apenas a interpretação através de questões voltadas para a temática
tratada nos contos Uriel e A fada faladeira. As demais atividades circundam por um
viés mais voltado para a utilização da literatura como ferramenta para abordar
conteúdos de linguagem e matemática, devido a isso se distanciam de um caráter
puramente literário.
Diante do exposto verificamos que o manual Trabalhando com a literatura
infantil apresenta contribuições para o trabalho com a literatura no 1º ano do ensino
fundamental. Porém, há aspectos que ainda precisam ser mais bem pensados quando
colocamos em questão o letramento literário das crianças. O manual poderia adotar,
em primeiro plano, uma perspectiva mais voltada para a análise e interpretação dos
textos, para em seguida priorizar atividades para explorar assuntos curriculares, o que
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poderia ser feito nas aulas das disciplinas, e não das de literatura. Salientamos que
não cabe a nós criticar a perspectiva adotada no livro, pois se baseia em suas metas
e objetivos, mas como nossa abordagem de estudo é o letramento literário, então, por
essa ótica, o livro deixa lacunas que podem ser melhor preenchidas pelo professor
quando estiver pondo em prática a leitura dos contos propostos. Outro ponto que
melhoraria a didática com vistas para o letramento literário seria um material de apoio
com algumas orientações, principalmente para as etapas de antecipação e leitura,
para as quais não há nenhum norteamento em que o docente possa guiar sua prática
de aula com base nos livros que são sugeridos no manual.
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