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QUEIROZ, Alessandra Graça de: ESTRATÉGIAS DE COMPREENSÃO 

LEITORA: A FORMAÇÃO DO LEITOR COMPETENTE ATRAVÉS DA 

LEITURA DE “ROVERANDOM” 

 

RESUMO 

 

O estudo a seguir tem como foco a análise de estratégias de leitura em sala 

de aula, compreendendo primeiramente do que se tratam as competências 

leitoras, estratégias de leitura e quais são as habilidades de leitura que se 

deseja alcançar em sala de aula. Buscando-se soluções paralelamente ao 

estudo teórico, serão desenvolvidas aulas no quinto ano do Ensino 

Fundamental I, com o objetivo de desenvolver a compreensão leitora de 

alunos através de estratégias de leitura mediadas pela educadora, utilizando 

como meio de estudo a leitura literário do livro “Roverandom”, com 

objetivos específicos a serem alcançados em cada atividade, tais como: 

realizar escuta prazerosa, socializar oralmente ideias sobre o texto, 

desenvolver gosto pela leitura e aprimorar estratégias de leitura visando a 

compreensão leitora. A primeira parte será dedicada ao estudo bibliográfico 

do tema, e ao que os autores escolhidos propõem como compreensão leitora, 

estratégias de leitura e habilidades leitoras a serem ensinadas aos alunos. Há 

ainda reflexão sobre o papel de mediação do professor nesse processo. Em 

seguida, reflexão sobre o ensino de literatura na escola e a importância da 

construção de um espaço letrado para as crianças. Em seguida, qual a relação 

que se estabelece entre leitor-autor-texto na construção dos sentidos nessas 

leituras em sala e o papel da escola no ensino de literatura. Será apresentado 

o livro Roverandom e feita a contextualização da pesquisa. Por fim, as 

considerações finais trazendo os resultados e discussões feitas a respeito do 

trabalho, bem como aquilo que se almeja para o futuro através dessa 

pesquisa.  

 

Palavras-chave: Compreensão leitora; Estratégias de Leitura; Literatura. 

 

 

 

 

 

 



QUEIROZ, Alessandra Graça de: READING UNDERSTANDING 

STRATEGIES: TRAINING THE COMPETENT READER THROUGH 

“ROVERANDOM” READING 

 

ABSTRACT 

 

The following study focuses on the analysis of classroom reading strategies, 

primarily understanding what reading skills are, reading strategies, and what 

reading skills you want to achieve in the classroom. Seeking solutions in 

parallel with the theoretical study, classes will be developed in the fifth year 

of Elementary School I, with the aim of developing reading comprehension 

of students through reading strategies mediated by the educator, using as a 

study the literary reading of the book “ Roverandom ”, with specific 

objectives to be achieved in each activity, such as: enjoy pleasant listening, 

orally socialize ideas about the text, develop a taste for reading and improve 

reading strategies aiming at reading comprehension. The first part will be 

devoted to the bibliographical study of the subject, and what the chosen 

authors propose as reading comprehension, reading strategies and reading 

skills to be taught to the students. There is also reflection on the teacher's 

role of mediation in this process. Then, reflection on the teaching of literature 

at school and the importance of building a literate space for children. Then, 

what is the relationship established between reader-author-text in the 

construction of the senses in these readings in class and the role of the school 

in the teaching of literature. The book Roverandom will be presented and the 

research contextualized. Finally, the final considerations bringing the results 

and discussions made about the work, as well as what is intended for the 

future through this research. 

 

Keywords: Reading comprehension; Reading strategies; Literature. 
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PARTE I – MEMORIAL  

 

Meu nome é Alessandra Graça de Queiroz, nasci no dia 6 de setembro de 1991, 

na cidade de Planaltina, Distrito Federal. Hoje tenho 28 anos e moro em Sobradinho. 

Minha mãe faleceu há 8 anos e não tenho contato frequente com meu pai.  

Meus primeiros anos antes da escola foram de intenso contato com a literatura. 

Sempre tive livros e acesso à cultura em geral. Meus pais não tiveram formação além do 

Ensino Médio, mas tive ótima influência no que se refere a hábitos de leitura. 

Cursei os primeiros anos no CAIC de Planaltina e lá fui alfabetizada. De lá não 

lembro muita coisa, apenas que a professora tinha por hábito mostrar meu caderno pela 

escola toda e eu vivia doente. Daí começa minha vontade de nunca ir para a escola. Não 

gostava nada dessa postura dela. Me sentia exposta e essa atitude foi para mim um grande 

exemplo do que não fazer, sendo professora ou apenas um adulto que conversa com uma 

criança. Achava desrespeitoso comigo e com meus colegas, e eles se afastavam de mim. 

O reforço positivo somente com o que faz “certo” geralmente vem acompanhado dessa 

comparação repetitiva, enfraquecendo as relações de respeito em sala.  

Em seguida fui para a Escola Classe 04 de Planaltina e cursei até a terceira série, 

quando fui considerada “superdotada”. Essa era a palavra que usavam. Fiz algumas 

provas para atestarem isso, mas a coisa se deu principalmente porque eu vivia com um 

livro na mão. Hoje julgo esse entendimento nada acertado, eu apenas tinha bem mais 

acesso à leitura que meus amigos. 

Fui adiantada de série e foi bem ruim. Fiquei deslocada na quinta série, não 

recebi nenhum atendimento diferenciado (já que eu era altas habilidades, esperava isso). 

Apenas se livraram da aluna que já sabia tudo. Perdi parte da minha infância e acredito 

que do meu rendimento, que se tornou mediano até o Ensino Médio. 

Ao começar minha escolha e preparo para a graduação, encontrei a barreira da 

vontade de minha mãe, ela queria que eu fosse engenheira. Eu queria letras e 

concordamos com física. Ela morreu enquanto eu cursava e então tranquei. 

Depois de alguns anos fora da UnB, retornei e ainda me sentia inclinada a letras, 

mas optei por pedagogia, pois ainda poderia trabalhar literatura, mas com um público 

menos assustador. A decisão foi bem feita.  

Sempre trabalhei enquanto cursava minha graduação, tive pouco ou nenhum 

tempo para atividades extracurriculares, ou até mesmo conhecer melhor meus colegas. O 



que valeu imensamente nessa experiencia foi ter conhecido a professora Paula Cobucci 

(com quem faço atividades e aulas desde Língua Materna, e todos os Projetos) e poder ter 

realizado este trabalho. Mudei pouca coisa desde que comecei a esboçá-lo e aplicá-lo em 

sala, porque sempre soube o que queria. 

Minhas perspectivas para o futuro são continuar trabalhando com compreensão 

leitora, pois vejo no meu cotidiano o quanto isso faz falta para as pessoas. Vivemos em 

um turbilhão de informações e é de muita valia aprender a decifrar os sentidos nas nossas 

leitura e vivências. Pretendo continuar atuando na área de educação nos anos iniciais.  
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PARTE II – MONOGRAFIA 

INTRODUÇÃO 

 

Ler é essencial para a nossa sociedade atual. Porém, a leitura literária como 

competência e processo de aprendizagem vem sofrendo extensas perdas. Vê-se a 

desvalorização da escola, a dificuldade de acesso à cultura, a inabilidade dos lares de se 

fazerem ambientes de letramento literário, e muitos outros problemas. Sobre muitas vezes 

a escola cumprir o dever de apresentar ao aluno o livro e tentar fazer deste encontro algo 

o mais produtivo possível, a tarefa se torna muito difícil, pois falta espaço-tempo para 

essas práticas. Tem-se muitas demandas para serem resolvidas, e o livro fica de lado. 

Esta pesquisa busca entender os processos de competência leitora aplicados ao 

ambiente escolar, fazer estudo bibliográfico sobre compreensão dos textos e quais são as 

estratégias de leitura que podem ser aplicadas em sala para tentar amenizar o quadro 

acima citado. O objetivo geral é desenvolver a compreensão leitora de alunos do quinto 

ano do Ensino Fundamental através de estratégias de leitura mediadas pela educadora, 

utilizando como meio de estudo a leitura literário do livro “Roverandom”.   

A sua importância se justifica pois, quando falamos de compreensão leitora, 

estamos abrindo um leque de oportunidades para os alunos. Ler e compreender um texto 

é humanizar-se. Cumprir a tarefa de fazer o aluno dialogar com textos através da 

mediação pedagógica, fazendo independente para refletir, é um exercício de cidadania. 

Além da pesquisa bibliográfica, serão aplicadas em sala de aula cinco 

planejamentos (na Escola Classe 10 de Sobradinho), destinados à leitura do livro 

Roverandom, de autoria do escritor de literatura fantástica J. R. R. Tolkien. Buscaremos 

então nos utilizar dessas estratégias de compreensão leitora em sala, na tentativa de os 

alunos atingirem a compreensão global do texto, apreenderam a ideal principal, 

dialogarem com o autor e poder fazer suas próprias inferências sobre o texto, realizar 

escuta prazerosa, desenvolver gosto pela literatura e aprimorar suas habilidades leitoras 

no geral. 

A escolha do tema vem da experiência pessoal com o universo da literatura, já 

que fui aos dez anos diagnosticada como altas habilidades. Devo isso muito mais ao meu 

contato com os livros através da mediação de um adulto. Quando lemos para uma criança, 

estamos dando o primeiro passo em direção a um leitor independente.  
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A escolha do livro se deve ao fascínio pelas obras de literatura fantástica desde 

muitos anos. Respeitando a faixa etária da turma escolhida e seu nível de compreensão, 

buscou-se um texto que fosse repleto da magia que um bom livro infantil deve ter e que 

ao mesmo tempo fosse desafiador diante do que os alunos estavam acostumados. 

Também se buscou uma obra que trouxesse valores acessíveis ao entendimento das 

crianças, mostrando um personagem em uma jornada de redenção e constante 

aprendizagem. 

No capítulo um, faremos uma reflexão sobre o que é leitura e a sua importância. 

Contextualizar o que é compreensão leitora no ambiente escolar, o que são estratégias de 

leitura e quais iremos utilizar em sala de acordo com os teóricos adotados. Há ainda a 

intenção de refletir sobre o papel do professor no processo de aprendizagem dessas 

competências, falando sobre sua mediação pedagógica. 

No capítulo dois falaremos sobre literatura, definindo-a e refletindo sobre a 

responsabilidade da escola no seu ensino. Há um tópico sobre a relação entre leitor-texto-

autor na construção dos sentidos feito pelo aluno, finalizando com o papel da escola no 

ensino de literatura e as demandas que enfrenta para executar essas tarefas. 

No capítulo três apresentamos o livro Roverandom, falando sobre sua história 

de maneira breve. Também será feita a contextualização da pesquisa, descrevendo a 

escola escolhida, bem como o público da pesquisa. Será definido o tipo de pesquisa e 

relacionados planejamentos das aulas e seus respectivos relatórios.  

Nas considerações finais, será feita reflexão sobre as aulas e sua relação com a 

bibliografia estudada. Qual a importância do ensino de estratégias de compreensão leitora 

e perspectivas para estudos futuros.  
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1. COMPREENSÃO LEITORA  

1.1.1. O que é leitura e qual a sua importância? 

 

Esperamos, como educadores, que nossos alunos entendam a importância da 

leitura de literatura e compreendam todos os textos que a eles são apresentados durante a 

sua formação, também desejamos que estejam preparados para os desafios futuros em 

suas respectivas vidas e sejam sujeitos autônomos em seus processos de entendimento de 

um mundo que caminha cada vez mais para uma extrema complexidade de informações, 

exigindo de nós habilidades como leitores deste mundo. Temos o anseio de que neles seja 

semeado não somente o prazer pela leitura, mas que também desenvolvam todas as 

habilidades necessárias para esta tarefa, que é complexa e depende de exercício constante 

de aprimoramento. Mas será que estamos preparados para esta tarefa e sabemos o que e 

como ensiná-los? Sendo professores, compreendemos realmente o sentido do que é ler e 

quais são a etapas que devem ser trilhadas para que esta atividade seja executada com 

êxito?  

Observamos muitos erros quando avaliamos a postura de alguns professores em 

sala de aula, que utilizam textos como ferramentas engessadas de ensino, não trazendo 

para o aluno qual é o sentido daquilo tudo que ele está aprendendo, porque muitas vezes 

este sentido nem existe. São ações vazias de significado que futuramente não servirão 

para este aluno utilizar como algo realmente valoroso em suas interações sociais.  

Precisamos então, juntamente com este forte desejo de ver nossos alunos serem 

leitores habilidosos e eficientes, trazermos às nossas práticas profundas reflexões sobre o 

que significa a leitura em nossas vidas e como ela deve ser trabalhada na escola. Ela tem 

servido apenas para os textos e suas respectivas avaliações em sala de aula? Precisamos 

também refletir sobre o que entendemos sobre compreensão, se todo esforço e exercícios 

em torno da leitura leva ao verdadeiro entendimento do que o autor/texto quer nos dizer, 

ou se estamos apenas ensinando a decodificar letras, retirando apenas o que há de 

superficial nas informações apresentadas.  

 

1.1.2. O que é compreensão leitora? 

 

Compreensão é a finalidade e objetivo maior da leitura. Não podemos falar de 

leitura e compreensão como processos separados. Citoler (1996, p.108 apud COSTA, 
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2004, p. 37) nos diz que compreensão é “produto de um processo regulado pelo leitor em 

que se produz uma interação entre a informação armazenada em sua memória e a que o 

texto lhe proporciona”.  

Entendemos que compreender um texto é algo interativo, e se faz com o exercício 

de participação do leitor, dialogando com as ideias em busca de compreensão das 

informações lidas. O leitor não é apenas receptor, e menos ainda um mero decodificador 

de palavras. Este aluno é alguém que, munido de ferramentas (as quais podemos chamar 

de habilidades e serão trabalhadas com estratégias de leitura), procura significados no 

texto. 

Solé (1998 apud BOMFIM, 2011, p. 17) nos diz que:  

 

A leitura é um processo de emissão e verificação de previsões que 
levam à construção da compreensão do texto. A compreensão de um 

texto envolve a capacidade de elaborar um resumo, que reproduz seu 

significado global de forma sucinta. 

  

A compreensão leitora tem em seus processos vários componentes, que podemos 

chamar de habilidades. É preciso garantir que o estudante as possua para com elas 

adentrar no significado real do que está lendo. Podemos brevemente categorizar processos 

subjacentes ao que esperamos quanto à compreensão: “[...] microprocessos, processos   de 

integração, macroprocessos, processos   de elaboração, processos metacognitivos”. 

(IRWIN 1986, p. 8 apud COSTA, 2004, p. 13)  

Por microestruturas podemos entender um processo de compreensão que começa 

a partir da frase. O leitor deve ler e reconhecer as palavras escritas, e para isso precisa 

exercitar seu vocabulário. É nesta etapa que a capacidade de decodificação pode ser 

crucial na compreensão do texto. Sabemos que decodificar não representa a totalidade da 

compreensão, é parte crucial, mas apenas parte do processo. Mas quanto maior a 

facilidade de interpretar os códigos, maiores as chances de incrementar seu vocabulário, 

a partir do momento em que a criança reconhece mais facilmente os símbolos gráficos e 

os reconhece automaticamente como palavras. A partir do momento em que estas palavras 

são lidas individualmente, precisam passar a serem compreendidas em grupos. A ligação 

destas unidades precisa fazer sentido, bem como anteriormente as palavras isoladas 

faziam. A construção desta estrutura demanda maior conhecimento gramatical, e que 

esses conhecimentos se deem de maneira mais fluida e sejam utilizados automaticamente. 

Nesta etapa faz-se importante reconhecer a informação principal da frase. 
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Nos processos de integração o leitor deve estabelecer ligações entre as frases. A 

partir desta ligação o texto começa a ter maior sentido como um todo e apresentar coesão, 

e partir do sentido que ele apresenta o aluno começa a poder fazer inferências sobre as 

informações apresentadas.  

Quando começamos a entender as frases e como elas se conectam, partimos para 

os macroprocessos e ao entendimento de todo o texto. O aluno deve saber identificar a 

ideia principal do texto, o que pode não ser uma tarefa fácil dependendo da complexidade 

deste. Ela pode não estar explícita, e em textos variados e longos dificulta-se a delimitação 

desta ideia. O aluno deve estar munido de estratégias para identificar esta informação. 

Parte-se da capacidade de extrair a ideia principal para a habilidade de resumir o texto de 

maneira que os elementos principais estejam ali apresentados. Esta habilidade é muito 

importante para avaliar a capacidade de compreensão do aluno, embora seja ruim o fato 

de muitos professores pularem as etapas anteriores de construção da compreensão e 

partirem logo para o resumo, ignorando os processos anteriores. Incluímos compreensão 

da estrutura do texto neste processo. O leitor hábil sabe identificar sua estrutura e utiliza 

de estratégias para melhor identificar as informações de que precisa. Quanto mais ele 

entende a estrutura, mais ele interage com as ideias do autor, por mais difíceis e obscuras 

que elas possam ser a princípio, ele as desvendará.  

Nos processos de elaboração o leitor passa a fazer previsões sobre o texto, ele testa 

hipóteses, formula inferências e testar seus conhecimentos já adquiridos na leitura para 

construir o sentido do texto e chegar a sua compreensão. Isso pode ser muito estimulante, 

e é uma oportunidade do educador para despertar a curiosidade do aluno, quando o coloca 

para refletir sobre informações não explícitas e tirar suas próprias conclusões. Neste 

processo temos a criação de imagens mentais e envolvimento emotivo, o que vai depender 

muito de cada leitor e de como a leitura impactou cada um. O raciocínio e a capacidade 

de distinguir informações concretas do texto de juízos de valor está aqui incluída, o que 

possibilita ensinar ao aluno fazer uma melhor leitura de mundo e fazer também uso das 

informações para seu conhecimento prático do dia a dia.  

Nos processos metacognitivos o leitor faz uso da habilidade de autorregulação, 

ele monitora sua leitura e observa seu nível de compreensão do texto. Mas para que o 

leitor perceba esses problemas e os corrija, ele precisa ter a sua disposição estratégias de 

compreensão que o possibilitem encarar o texto em sua complexidade, chegando à sua 

compreensão por esforço próprio.  
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1.1.3. O que são estratégias de leitura? 

 

Cabe ao professor, sendo mediador do processo de leitura e compreensão dos 

textos, ensinar estratégias de acesso aos sentidos e informações que o autor pretende 

passar ao leitor, bem como ensinar ao aluno a fazer suas próprias inferências e hipóteses 

da leitura, aprimorando seus conhecimentos e alargando sua visão de mundo. 

Num primeiro momento este pode ser um processo laborioso(nunca deixará de ser 

realmente), mas o que realmente importa é que seja alcançado a autonomia, e não que ele 

esteja amarrado a um manual de regras e sempre disponha de uma cartilha quando depara-

se com um texto, porque o mundo da leitura não se apresenta assim a nós, leitores. Ele é 

complexo e nos coloca em situações difíceis, nos vemos diante de textos que demandam 

postura hábil e conhecimento aprofundado, tanto gramatical quanto desenvoltura para 

entender estruturas textuais sinuosas e desafiadoras. Demanda que sejamos gestores de 

nossas próprias capacidades e, utilizando nosso conhecimento prévio e estratégias, 

possamos assim alcançar nossos objetivos. 

 

Porque   é   necessário   ensinar   estratégias   de   compreensão?   Em 

síntese, porque queremos formar leitores autônomos, capazes de 

enfrentar de forma inteligente textos de índoles muito diversas, na 
maioria das vezes diferentes dos utilizados durante a instrução. (SOLÉ, 

1998, p.72 apud BOMFIM, 2011, p.21) 

 

Concordamos com a autora quando nos afirma a importância de ensinarmos 

estratégias de leitura. Embora para o professor seja muito difícil inserir o aluno em um 

ambiente letrado, pois disputamos sua atenção e preferência com diversos interesses, e 

não temos domínio sobre todos os ambientes em que ele está inserido, ainda cabe ao 

educador prepara-lo para interagir com os tetos de maneira eficiente. Não podemos pensar 

que sua situação de vulnerabilidade e falta de oportunidades deva ser determinante para 

seu aprendizado. E sim, fundamentados em estratégias sólidas, trazer para este educando 

uma nova perspectiva de desenvolvimento e aprimoramento da sua formação como leitor 

e cidadão.  

Solé (1998 apud SILVA, 2014, p. 54) destaca algumas estratégias importantes 

para serem utilizadas na compreensão do texto:  

 

• compreender os propósitos implícitos e explícitos da leitura;  
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• ativar e aportar à leitura os conhecimentos prévios relevantes para o 

conteúdo em questão;  
• dirigir a atenção ao fundamental, em detrimento do que pode parecer 

mais trivial;  

• avaliar a consciência interna do conteúdo expressado pelo texto e sua  
• compatibilidade com o conhecimento prévio e com o “sentido 

comum”;  

• comprovar continuamente se a compreensão ocorre mediante a revisão 

e a recapitulação periódica e a auto interrogação;  
• elaborar e provar inferências de diversos tipos, como interpretação, 

hipóteses e previsões e conclusões”. (p. 73-74, grifos no original)  

 

Gostaríamos de fazer uma observação quanto à similaridade dos conceitos de 

habilidades e estratégias, ambos se assemelham bastante ao longo de todos os autores 

consultados, e à medida que encontramos habilidades categorizadas como pré-requisitos 

da compreensão leitora, podemos ver estratégias com conceituação semelhante. Nós 

entendemos que para que haja um contexto propicio para o total exercício e aprendizagem 

da compreensão leitora, deve haver uma sistematização de tarefas (que podemos definir 

como estratégias de leitura) voltadas para o pleno entendimento do texto e seu sentido. 

A autora também divide as estratégias em três momentos:  

 

• Antes da leitura: motivação; objetivos da leitura; ativação do conhecimento 

prévio; previsões sobre o texto e perguntas dos alunos sobre ele.  

A motivação num primeiro momento deve levar ao engajamento do aluno com a 

leitura, envolvê-lo afetivamente com a atividade a ser realizada, fazendo-o sentir-se capaz 

para tal ato. Deve levar em conta as capacidades do aluno, para motivar alguém é preciso 

conhecer esta pessoa, suas limitações e como lida com elas.  Cabe ao processor 

estabelecer estratégias que insiram este aluno num estado de otimismo e boas perspectivas 

sobre o que será lido.  

Falamos repetidas vezes que os objetivos de leitura devem ser claros, sem 

refletirmos sobre o que isso quer dizer. Quando apresentamos uma proposta para os 

alunos, estamos trazendo algo meramente instrumental e avaliativo? Se sim, muito 

provavelmente os objetivos dessa atividade ficarão obscuros aos olhos dos alunos. Para 

incorporar nas vivências dos estudantes qual o verdadeiro sentido do uso da leitura, o 

professor deve ter isso esclarecido em si. Caso ele ache que precisa de um “bom leitor” 

apenas para avalia-lo e passa-lo de ano, pouco interesse qual o uso que o próprio aluno 

atribui à leitura. E este deve sim, primeiramente seguindo os passos do professor, 

construir seus próprios significados em relação ao ato de ler. 
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Na ativação do conhecimento prévio, o professor-mediador está atento àquilo que 

suas falas despertam no aluno. Ele deve ser muito criterioso quanto a escolha do melhor 

material para a aula, pois não deve ser algo tão distante e estranho à criança, a ponto de 

intimidá-la com tamanho distanciamento da sua realidade, nem deve ser algo por demais 

conhecido, já tão palpável em seu dia-a-dia que não lhe desperta nada além de um 

passageiro interesse. Deve ser algo que dialogue com o aluno, mas que o desafie também 

a quebrar barreiras e descobrir coisas nossas usando o que ele tem. O conhecimento prévio 

é, segundo nossas conclusões, a estratégia com maiores possibilidades de abordagem em 

sala de aula, pois cada aluno é um mundo atento e que pode contribuir para o diálogo com 

o texto. O educando deve estar atento a divagações, e ensinar ao aluno aquilo que ele deve 

considerar relevante para a construção dos sentidos. 

As previsões sobre o texto podem ser trabalhadas juntamente com o levantamento 

de hipóteses, levando em consideração todos os elementos do texto, como: título, 

imagens, gráficos, a própria estrutura, já que a forma de um conto, por exemplo, é 

diferente de uma notícia jornalística, ou de um livro literário. A mediação do professor 

deve ser sensível e, à medida que não inibi nem julga o aluno, guia com responsabilidade 

pelo sentido real do texto, já que dá a liberdade para a expressão das ideias, mas corrige 

aquilo que não deve ser levado em diante para a compreensão leitora ser eficiente. Este 

processo de regulação pelo professor deve ser uma previa da autonomia que tanto 

mencionamos, já que começamos a ensinar como testar conhecimentos para entender as 

informações por meio das estratégias e de nossa monitoria, para que ele faça isso sozinho. 

Por último, a elaboração de perguntas pelo próprio aluno. Esta estratégia está 

intimamente ligada a processos autônomos de leitura, pois o aluno estabelece ele mesmo 

o que deseja saber do texto, o que lhe é relevante. Exige pratica e a conscientização de 

que o estudante também é responsável pelo seu processo de aprendizagem. Ele não é uma 

mente vazia a ser preenchida pelo professor.  

• Durante a leitura: leitura, resumo (no sentido de recapitulação), solicitação de 

esclarecimento a respeito de texto (de modo que a leitura se torne necessária às 

respostas) e previsão (o que ainda não foi lido). 

A leitura se inicia e precisamos destacar a importância de termos efetuado os 

passos anteriores, pois de agora em diante a construção será mais independente, embora 

a presença do professor continue importante, ele deve dar mais espaço para o aluno como 

leitor. Estas estratégias se tratam apenas de etapas a serem cumpridas rigidamente, mas 

desde já criar no aluno um senso de responsabilidade pela sua leitura.  
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Quando solicitado um resumo, ele deve saber elencar os pontos principais da 

história, bem como responder perguntas de acordo com o que foi lido, ou seja, ao ler ele 

deve saber memorizar aquilo que constrói o texto e é informação crucial para seu sentido. 

Não estamos falando de uma memorização mecânica, mas de saber fazer distinção de 

elementos e detalhes do texto e responder quando lhe for solicitado, bem como saber 

responder às próprias perguntas para poder fazer suas próprias previsões e hipóteses 

daquilo que ainda não foi lido. Deve lembrar-se do que leu para averiguar se aquilo que 

ele supôs antes de ler estava realmente correto. Lembramos mais uma vez que fluidez na 

leitura não significa compreensão leitora, pois o aluno pode recitar perfeitamente um texto 

e não se lembrar de nada ao termina-lo.  

• Depois da leitura: identificação da ideia principal; a elaboração de resumos e 

formulação de perguntas, assim como a emissão de respostas. 

Aqui vemos a repetição de algumas estratégias, mas com um sentido diferente 

daquilo que buscamos durante a leitura e seu andamento. Ao finalizarmos o texto, 

buscamos averiguar a eficácia de todo o processo e se o aluno adquiriu as habilidades 

exigidas para a compreensão do texto. Sempre destacamos que, embora tenha que ser um 

processo sistemático e muito bem organizado do início ao fim, isso não deve significar 

algo desnecessariamente rígido, que não inclua em si as particularidades e tempo de 

aprendizado do aluno. Flexibilizar em certas partes pode ser muito mais eficaz, por 

exemplo, fazendo uso da estratégia do conhecimento prévio para que o aluno, ao 

encontrar-se em determinada dúvida, use de seu conhecimento para entender melhor o 

texto.  

Já destacamos a dificuldade para o aluno de encontrar a ideia principal, mas aqui 

vemos algo muito mais ligado ao processo de síntese que executamos no final do texto. 

Mais uma vez a figura do professor monitorando esse processo é essencial, pois a partir 

das estratégias ensinadas e daquilo que ele exercita junto com o aluno, este vai adquirindo 

seu próprio resumo do que ele considera mais importante e estruturando o texto em torno 

da ideia principal, e também aferindo se suas hipóteses estavam corretas até o final do 

texto.  

Vale relembrar ao aluno ainda em dúvida no final da atividade se as perguntas são 

relevantes à compreensão, pois isso é sinônimo de autonomia, está no caminho certo ao 

investigar os sentidos da leitura.  
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O que nos faz pensar o quão amplo é o processo de compreensão leitora, ele se 

divide em várias etapas para que seja alcançado o sentido do texto e a leitura não seja 

puramente instrumental.  

 

1.1.4. O que é um leitor experiente? Quais são as suas habilidades? 

 

Temos a sensação de que uma criança lê bem quando lê fluidamente. Embora esta 

habilidade ajude a passar para outras etapas da compreensão (pois ela não está 

demandando tempo excessivo na descodificação, o que pode ser prejudicial, pois dificulta 

a memorização do todo), nem sempre devemos supor que o aluno que lê em voz alta 

perfeitamente, sem gaguejos e interrupções, está de fato compreendendo o texto e dando 

a ele algum sentido.  

Segundo os PCN (1997, p.41):  

 

Um leitor competente é alguém que, por iniciativa própria, é capaz de 
selecionar, dentre os trechos que circulam socialmente, aqueles que 

podem   atender   a   uma   necessidade   sua.   Que   consegue   utilizar   

estratégias de leitura adequadas para abordá-los de forma a atender a 
essa necessidade. 

 

Segundo Leffa (1996, p.24 apud BOMFIM, 2011, p. 11):  

 

Ler é um fenômeno que ocorre quando o leitor, que possui uma série 
de habilidades de alta sofisticação, entra em contato com o texto, 

essencialmente um segmento da realidade que se caracteriza por refletir 

um outro seguimento. Trata-se de um processo extremamente 

complexo, composto de inúmeros subprocessos que se encadeiam de 
modo a estabelecer canais de comunicação por onde, em via dupla, 

passam inúmeras informações entre o leitor e o texto. 

 

Quando refletimos sobre estas citações, voltamos sempre ao objetivo maior da 

escola e do educador: a escola deve colocar a leitura como centro do seu processo de 

ensino, pois o aluno que lê bem está conectado mais abertamente com o mundo e 

capacitado para tentar compreende-lo; o professor deve criar ambiente propício para a 

formação autônoma de seu aluno, para que este seja hábil na resolução de suas atividades 

de leitura, e por consequência, de compreensão e interação com o mundo.  

Segundo Collins & Smith (1980), leitores competentes utilizam-se das seguintes 

estratégias para lidar com as dificuldades: 
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• Subestimar a incoerência: o leitor opta por ignorar o erro, 

desvalorizando o elemento não considerado como 

imprescindível para a compreensão do texto;  

• Suspender o juízo se o texto contém informação que permita 

reorientar o texto; 

• Procurar explicações alternativas, abandonando as hipóteses 
formuladas anteriormente; 

• Retroceder na leitura ou explorar partes do texto num esforço 

para situar o elemento discordante. Este pode incluir a releitura 

de uma palavra, o contexto imediato, uma informação anterior, 
as marcas organizativas como o título, o início do parágrafo; 

• Procurar a solução no exterior do texto, a partir da consulta a 

diversas pessoas, ao dicionário e a outros livros. 

 

Nestas estratégias, vemos a importância do leitor autônomo e como isso se 

relaciona com a compreensão leitora. Não buscamos o leitor perfeito que destrinche todo 

o conteúdo do texto de imediato, mas alguém que saiba lidar e identificar suas próprias 

dificuldades. Que não passe por cima delas, gerando assim falsos juízos e pretensão de 

ter alcançado um sentido que existe apenas na sua perspectiva de leitor, mas que não 

confere em nada com o que foi dito pelo autor. O leitor competente por diversas vezes 

deve duvidar de si, e exercitar a capacidade de autorregular seus conhecimentos.  

Para Harvey e Goudvis (2007, p. 8 apud SILVA, 2014), os leitores ativos: 

 

• Buscam por conexões entre o que eles sabem e a nova 

informação que eles encontram nos textos que leem;  

• Fazem perguntas sobre eles mesmos, sobre os autores que eles 

encontram, e sobre os textos que leem;  

• Fazem inferências durante e após a leitura;  

• Distinguem as ideias importantes das menos importantes no 

texto;  

• São peritos em sintetizar a informação dentro e através dos 

textos e experiências de leitura;  

• Monitoram adequadamente o seu entendimento e consertam 

falhas na compreensão. 

 

Nós concluímos que o leitor habilidoso (ou experiente, ativo, estratégico, hábil, 

etc.) é aquele que segue estratégias subsequentes, buscando constantemente testar seus 

conhecimentos para extrair do texto previsões, hipóteses, fazer inferências e testar a 

validade destas. Ele busca a síntese e a ideia principal da sua leitura, e a usa para adquirir 

mais entendimento e compreensão leitora. Este aluno é autônomo e monitora suas 

próprias descobertas, não ignora a figura do professor, mas caminha junto com este 
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usando previamente como modelo até ser sujeito de seu próprio processo de 

aprendizagem. Ele lê porque gosta, e pode ler também porque precisa, mas independente 

do seu objetivo, ele faz da leitura prática social, pois ele tem as habilidades para isto. 

 

1.1.5. Qual o papel do professor? O que deve ser feito em sala de 

aula?  

 

Os professores têm em alguns casos uma compreensão equivocada do que é leitura 

e como ela deve ser exercida de maneira produtiva, ou não tem em si conhecimentos 

suficientes para repassar aos seus alunos, reproduzindo modelos ineficazes e estratégias 

que desvirtuam o verdadeiro sentido da compreensão leitora, transformando a leitura em 

algo meramente mecânico e superficial. 

Segundo Dalvi (2013 apud Silva, 2014, p. 167), a literatura deveria entrar no 

centro daquilo que a escola propõe como ensino da língua. Concluímos que então ela 

perpassa todos os conteúdos, e não apenas o ensino de Língua Materna. O aluno que lê 

bem só tem a usufruir dos benefícios que esta habilidade lhe proporciona, e adquire 

autonomia para exercitar e adquirir conhecimento em todas as áreas que lhe são 

solicitadas em seus anos escolares e além.  

Cabe ao professor, ciente das técnicas e habilidades que a compreensão leitora 

demanda, repassar ao aluno seu conhecimento: “é fundamental que haja transferência de 

competência e controle da atividade do professor para o aluno” (SOLÉ, 1998, p.  141 

apud SILVA, 2014, p. 58).  

O professor é mentor e monitor desses processos, e “aos poucos, o professor vai 

retirando os suportes, e a criança redefine as tarefas para si própria, constituindo-se aí a 

aprendizagem de estratégias de leitura” (KLEIMAN, 2002, p. 9 apud SILVA, 2014, 

p.59).  

É seu papel propor novos gêneros e desafiar o aluno a diversificar sua leitura de 

mundo (BRANDÃO, 2006, p.64), levando-o a raciocinar e distinguir juízos de valor 

formados pelo aluno (que não devem ser algo proibido, mas ensinado a ser feito de 

maneira responsável) e informações concretas do texto/autor.  

Fazemos aqui um aprofundamento no gênero literário (o foco de nossa pesquisa), 

mas pensando em estratégias que despertem o interesse levado à uma compreensão dos 
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sentidos do texto, pois acreditamos na profundidade do que o autor adotado tem a nos 

dizer, e no sentido que pode ser alcançado pelas crianças.  
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2. ENSINO DE LITERATURA  

2.1.1. O ensino de literatura na escola  

 

Precisamos refletir primeiramente sobre a nossa concepção de literatura, pois 

caso ainda esteja baseada em um tradicionalismo infrutífero e antiquado, não haverá êxito 

no ensino da leitura. Segundo Dalvi et al. (2013, p. 18), houve uma mudança na 

concepção de literatura, podemos ver que ela não se restringe apenas aos textos 

considerados legítimos, mas ampliou sua concepção; passou a atuar de maneira mais 

dinâmica, não é mais estática, havendo ainda mais “[...] interesse pelo conteúdo 

existencial das obras [...]”, e não mais meramente seus valores estéticos. Mas essa nova 

concepção não é sempre vista nas salas de aula, e o que presenciamos é um ensino 

engessado, irreal, acrítico e imobilizado pelo moralismo presente nas escolas. Nossos 

alunos não podem dialogar com o texto sem discordar do professor. E isto poderá 

acarretar um leitor equivocado ou erroneamente revoltado com os valores do mundo 

(dizemos erroneamente, pois não é inadequado revoltar-se com o que se discorda, mas 

quando isto é mal direcionado, gera uma revolta ideologicamente vazia, sem 

fundamentação, pois este aluno não foi formado como um sujeito que dialoga e se constrói 

através desse diálogo). A revolta deve ser alimentada com conhecimento aprofundado das 

causas com as quais nos envolvemos, estudando-as com apoio de uma literatura 

libertadora e democrática. 

Sobre o ensino da literatura, Dalvi et al. (2013, p. 68) escrevem sobre a 

necessidade de um processo fundamentado na experiência de leitura literária para 

constituição do sujeito leitor. O aluno deve estar continuamente circundado por eventos 

de letramento, por textos literários, por situações de interpretação de textos, levantamento 

de hipóteses e previsões. Deve ser sempre confrontado em seus conhecimentos e ser 

enriquecido em seu aprendizado de mundo.  

O ensino de literatura é importante para a criança pois influencia na sua formação 

como membro da sociedade em que vive. A literatura é capaz de colaborar para a 

construção de valores e crenças, de desenvolver no estudante senso crítico e capacidade 

de refletir sobre diversas questões pertinentes à sua vida (PAIVA; MACIEL; COSSON, 

2011, p. 41). A partir da literatura, o aluno tem a oportunidade de transpor não somente 

barreiras da própria linguagem, mas também do entendimento de mundo. 
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Por isso a escola, embora não sendo o único ambiente em que a criança possa ter 

contato com a cultura literária, pode ser o principal lugar de imersão na leitura e literatura. 

Escola como templo de aprendizagem de uma literatura que associa prazer e 

conhecimento, que humaniza enquanto ensina as habilidades precisas para a formação de 

um leitor proficiente, explorando todos os caminhos possíveis que a leitura nos oferece.  

Atentamos para o fato de que para essa literatura ter o devido papel no centro do 

projeto de ensino, deve ser então mais importante promovê-la como objeto de 

aprendizagem, do que o conhecimento que ela traz consigo. Embora não exclua a 

necessidade de promover conhecimento, ela deve ser elevada ao status de protagonista 

nos processos de aprendizagem. Acreditamos que todos os saberes se encontram na 

literatura, por isso ela tem grande valor dentro e fora da escola. 

Quando falamos de Literatura, nossa mente nos remete aos anos finais do Ensino 

fundamental e ao Ensino Médio. Jovens se preparando para o vestibular, dissecando 

clássicos e seus contextos histórico, movimentos literários e suas implicações na 

sociedade. A literatura na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental 

merece muita atenção, embora sua complexidade pareça distanciar o conteúdo das 

crianças. Não nos esquecemos aqui da literatura infantil, que tem papel fundamental na 

formação de futuros leitores, mas devemos pensar nesse aluno como um sujeito que 

interage todos os dias com uma gama de informações, com vários tipos de textos em 

diversos gêneros. O ensino da literatura deve ser sim adequado à faixa etária e maturidade, 

mas sempre visando ser o mais rico possível. Devemos trazer várias modalidades e 

formatos de leitura para esta criança, e mesmo que ainda não esteja alfabetizada, deve ter 

contato com os textos literários para sentir-se mais à vontade com a literatura em seu 

cotidiano.  

Segundo Soares (2001 apud COSSON, 2014, p.  19): 

 

Não há  como  evitar  que  a  literatura,  qualquer  literatura,  não  só  a  

literatura infantil e juvenil, ao se tornar “saber escolar”, se escolarize, e 

não se pode atribuir, em tese, [...] conotação pejorativa  a  essa 
escolarização, inevitável e necessária; não se pode criticá-la, ou negá-

la, porque isso significaria negar a própria  escola  [...].  O  que  se  pode  

criticar,  o  que  se  deve  negar  não  é  a escolarização   da   literatura,   
mas   a   inadequada,   a   errônea,   a   imprópria escolarização  

da  literatura,  que  se  traduz  em  sua  deturpação,  falsificação, 

distorção,  como  resultado  de  uma  pedagogização  ou  uma  

didatização  mal compreendidas  que,  ao  transformar  o  literário  em  
escolar,  desfigura-o, desvirtua-o, falseia-o. 
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A literatura é inevitavelmente atrelada ao aprendizado. Os livros já são 

culturalmente aceitos há centenas de anos como melhores representantes do saber e, 

mesmo na leitura deleita, somos ledos a fazer reflexões sobre o texto e enriquecer nossos 

conhecimentos com ele (mesmo fora da escola). Mas destacamos neste estudo a 

preocupação de não fazer da literatura apenas mais uma ferramenta de aprendizado de 

normas gramaticais, desvalorizando o texto em suas demais possibilidades, as quais 

julgamos imprescindíveis na formação não só do leitor competente, bem como de um 

sujeito capaz de apreciar a beleza da literatura, um cidadão. Para que a literatura seja bem 

utilizada, não só deve ser escolarizada, mas a escola deve apropriar-se da leitura e ser 

espaço de maior representatividade dos processos de ensino da literatura.  

Quando promovemos o ensino da literatura, estimulando a aplicação de 

estratégias de leitura, desenvolvemos a aprendizagem dos alunos em relação não somente 

à interpretação dos textos, mas também despertamos o interesse de estar presente neste 

mundo letrado e tomar seu lugar de direito, posicionar-se como sujeito consciente. Não 

significa que, não tendo aprendido e desenvolvido as já citadas habilidades de leitura, este 

estudante não poderá inserir-se e atuar na sociedade, mas queremos sim destacar a 

importância de o sujeito estar mais preparado para esta atividade tendo passado por uma 

escolarização apropriada.   

 

A literatura corresponde a uma necessidade universal que deve ser 
satisfeita sob pena de mutilar a personalidade, porque pelo fato de dar 

forma aos sentimentos e à visão do mundo ela nos organiza, nos liberta 

do caos e, portanto, nos humaniza.  Negar a fruição da literatura é 
mutilar a nossa humanidade. (CÂNDIDO, 1995, p. 122 apud 

VALENÇA, 2016, p. 19). 

 

A literatura vem então com esse papel humanizador, pois tem caráter 

interdisciplinar e nos interliga com universos e realidades distintas, nos força a reformular 

nossos juízos, acrescentar novos conhecimentos em nosso repertório. Essa transformação 

do leitor em um sujeito mais crítico e apto ao diálogo.  

Concordamos com Kleiman (2001) quando ela afirma que a leitura tem cada vez 

menos espaço no cotidiano brasileiro, ambiente pobre de letramento dentro e fora da 

escola e a má formação dos professores que tem que ensinar a gostar de ler sem ter em si 

este gosto. Segundo a autora, todos estes aspectos influenciam na formação de leitores 

não com baixa proficiência leitora.  
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É preciso um ambiente diferenciado para o ensino de literatura. Fala-se 

constantemente sobre a necessidade de mediação entre aluno e professor, então como 

seria possível este processo dar-se em um contexto de diálogo unilateral?  Se existe 

monopólio de ideias por parte daquele que ensina, é desrespeitoso e não didático. 

Devemos, como educadores, jamais nos abstermos de nossa autoridade em sala, pois isto 

é um ato irresponsável e danoso ao aluno, priva-o de aprender e se desenvolver, pois a 

instabilidade das relações escolares não lhe proporciona um ambiente saudável e seguro. 

Porém, ao extrapolarmos em nossa posição de maior instrução, não devemos sufocar as 

tentativas do aluno para expressar suas hipóteses em relação ao texto. O ambiente ideal 

para o ensino da literatura é baseado no respeito, no afeto, na confiança e na escuta. 

Ambas as partes se consideram, sabendo seu papel no processo de ensino da literatura.  

Devemos lembrar também da importância de uma leitura direcionada, com 

objetivos claros. A leitura para entretenimento é válida, mas no ambiente escolar onde 

temos um leitor em formação, este processo deve ser bem direcionado, para que o aluno 

não se perca em suas intencionalidades. Para que diversifique suas aprendizagens e não 

se prenda apenas ao que gosta. Na medida do possível, que ele possa gostar da maior 

variedade de leituras possíveis. Dalvi et al. (2013, p. 74) apontam problemas com o termo 

“ler por prazer”. Essa postura acrítica que valoriza a literatura apenas como 

entretenimento pode ter sérias consequências, como: desvalorização da literatura como 

material a ser objeto de discussão crítica e aprofundada; desprezando-se também seu 

papel “[...] social, ideológico histórico, político e cultural [...]”. 

Baseando-se em Silva (1998), Dalvi et al. (2013, p. 77), propõe-se teses para o 

trabalho com o texto literário. Concordamos com estas teses no sentido de colocarem a 

literatura em lugar de destaque no ensino:  

• Tese 1 - A preeminência da literatura na educação: O ensino da literatura 

é fundamental na formação dos jovens, nada supera sua importância. 

• Tese 2 - A centralidade do texto literário no ensino de língua: O texto 

literário deve ser o núcleo do ensino da Língua Materna.  

• Tese 3 - A qualidade literária como critério para a escolha de textos a 

serem lidos: Concordamos totalmente neste aspecto, os alunos merecem 

material com densidade, que os instigue a questionarem, algo belo e 

criativo, que seja muito rico e desafiador, pois não há como 

desenvolverem-se sem estes elementos. 
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• Tese 4 - A nuclearidade do texto no ensino de língua, em articulação com 

diferentes linguagens, suportes e circuitos: Articulando-se texto literário 

também com textos musicais visuais, etc., tem papel nuclear no ensino na 

língua portuguesa na educação. 

• Tese 5 - A recusa a pautar o ensino de língua e literatura em torno de 

“contextualização histórica” ou “historiografias” descontextualizadas: A 

história literária e a contextualização histórica da obra não devem 

sobrepor-se ao estudo do texto literário.  

• Tese 6 - A redução dos programas e da massa de informações em defesa 

de uma leitura e uma literatura para a vida: Para a formação de nossos 

“leitores ideais”, devemos diminuir o excesso de informações que cercam 

o ensino de literatura, mas que não tem de fato relação com o que nos 

interessa. 

• Tese 7 - O respeito e a promoção da liberdade de leitura, sem confusão e 

relaxo interpretativo-analítico-crítico: Defendemos a postura da autora, 

principalmente quando ela alerta para o cuidado com a liberdade literária. 

O aluno deve ser respeitado em sua formulação de hipóteses e juízos, 

porém é dever do professor regular este processo, para que seja uma 

experiência bem fundamentada. Precisamos de critérios para avaliar um 

texto, e o aluno precisa entender isso. 

• Tese 8 - A defesa radical da formação de sujeito leitores, em detrimento 

da autoridade de quem quer que seja: é preciso que se respeite as emoções 

do aluno. O professor deve ser um guia afetuoso, e o ato da leitura deve 

respeitar a identidade do leitor.  

• Tese 9 - A potencialização do papel da literatura na invenção de 

identidades e evidenciação de sua potência ética e política: Os textos 

literários e suas infinitas possibilidade estão diretamente relacionados a 

nossa construção de identidade e humanização.  

• Tese 10 - A parcimônia, a clareza e o rigor no uso de terminologias, 

mostrando sua operacionalidade na leitura de textos literários: Não 

devemos sufocar nossos alunos na tentativa de fornecer a eles 

conhecimentos literários. Todo o processo deve ser rigoroso, mas também 

deve ser claro e acessível.  
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A partir das teses citadas, Dalvi et al. (2013, p. 81) elaboram propostas didático-

metodológicas e listamos a seguir as que consideramos mais relevantes para o nosso 

trabalho:  

 

1. O trabalho com a literatura na escola - Princípios: O texto literário deve 

ser acessível; eventos de leitura literária devem ser promovidas 

constantemente; os alunos devem ser familiarizados com a maior 

quantidade de gêneros possíveis; outros meios de leitura devem ser 

considerados e discutidos (as mídias e seus formatos); o contexto de leitura 

e escrita deve ser considerado; a pesquisa e busca pelo conhecimento 

devem ser consideradas parte inerente ao ato de ler; permitir a escrita de 

literatura; explicar para os alunos que nem todas as leituras são válidas e 

quais os critérios que definem este julgamento; procurar trabalhar com 

textos integrais; avaliar com clareza, afeto e respeito, ser responsável pelo 

processo de aprendizagem do aluno; trabalhar para que os alunos sejam 

leitores do maior tipo de leituras possíveis; ampliar os horizontes e espaços 

letrados do aluno o máximo possível (bibliotecas, museus, sebos, rodas de 

leitura, etc.) e propiciar a leitura como hábito prazeroso. 

2. A seleção de textos literários para leitura na escola - Perguntas: Título, 

tema e autor despertarão o interesse dos leitores em relação ao contexto já 

trabalhado na escola? O material será o ideal para um trabalho prévio de 

preparação? Qual o gênero discursivo predominante? O vocabulário e a 

sintaxe são adequados? Quais são os valores do texto e sua validade? O 

texto é adequado à maturidade dos alunos? Ele se relaciona com a 

visualidade?  

3. A avaliação do trabalho com a literatura na escola - Considerações: 

Perguntar-se para que se pretende realizar determinado trabalho; 

justificado o exercício, perguntar-se “por que? como? quando?”; questões 

abertas e subjetivas demais devem ser avaliadas e excluídas se necessário. 

Os textos não devem ficar apenas na análise gramatical; as perguntas mais 

superficiais e literais devem ser gradualmente substituídas por questões de 

maior complexidade; considerar a heterogeneidade da turma; o professor 

deve ampliar os horizontes de conhecimento de mundo do aluno.  
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4. Os livros didáticos e o trabalho com a literatura na escola - Considerações: 

Em nosso presente trabalho não utilizaremos o livro didático, mas 

concordamos com a autora sobre a importância de refletirmos na qualidade 

deste material, que deve ser condizente com as necessidade da escola, 

acessível ao público alvo, ter qualidade editorial, formar leitores para o 

mundo, ser adequado para a faixa etária, etc. Embora consideremos ideal 

o texto literário em formato de livro para o nosso estudo, temos como 

imprescindível que o aluno também disponha de um bom livro didático, 

coeso e dinâmico, que respeite sua realidade e o impulsione em suas 

leituras, que tenha bons exercícios e auxilie o professor em sala de aula, 

enriquecendo o ensino.  

 

Assim, o ensino de literatura na escola deve ser primeiramente posto em 

evidência como principal objetivo no ambiente escolar, deve levar o aluno a reconhecer 

e pertencer a todos os ambientes de letramento. A formação do aluno como sujeito e sua 

humanização através da literatura deve dar-se por meio da valorização das atividades com 

textos literários, devidamente selecionados pelo professor que media esse diálogo entre 

aluno e leitura. 

 

2.1.2. A construção de sentidos do texto literário: a relação leitor-

texto-autor 

 

Os alunos têm grandes dificuldades de encontrar o sentido do texto. Este 

problema evidencia-se em diálogos diários em sala de aula, vemos que muitos estudantes 

abstraem apenas as informações superficiais, e mesmo estas se perdem quando solicitadas 

em avaliações. Destaca-se, ainda, o agravamento desta situação, quando somada a 

atividades vazias de sentido e mal formuladas, sequências didáticas feitas para “passar o 

tempo”, ou apenas cumprir com um cronograma da escola.  

Para Paiva, Maciel e Cosson (2011, p. 28):   

 

ler é estabelecer relações, trata-se de tentativas de retomar os sentidos 

pretendidos pelo autor em meio à configuração textual. [...] Trata-se de 
um espaço de interlocução entre aquele que escreve e aquele que lê, 

mediado pela estrutura textual. 
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Quando se fala em leitura, prevê-se que haja uma conversa entre leitor e autor, 

um diálogo ambientado por um contexto e um texto. Há a pretensão por parte do sujeito 

que lê de alcançar sentidos, estejam eles bem expostos, ou permeando o texto de maneira 

oculta e complexa.   

Vemos ainda que: 

 

O sentido não está apenas no leitor, nem no texto, mas na 

interação autor-texto-leitor. [...] A pluralidade  de  leituras  e  de  

sentidos  pode  ser  maior  ou  menor  dependendo  do  texto, do  modo  
como  foi  constituído,  do  que  foi  explicitamente  revelado  e  do  que  

foi  implicitamente  sugerido,  por  um  lado;  da  ativação,  por  parte  

do  leitor,  de  conhecimentos  de  natureza  diversa  [...]  e  de  sua  

atitude  cooperativa  perante  o  texto,  por  outro  lado.  (KOCH; ELIAS, 
2006, p. 21-22 apud PAIVA, MACIEL e COSSON, 2011, p. 37) 

 

O processo de extração de sentido do texto envolve mais de um sujeito, e 

contamos com o autor nesse diálogo. Devemos ensinar nossos alunos a lidar com o texto 

como uma forma de conversa e atividade, em que ele precisa de ferramentas adequadas 

para levar essa conversa adiante. Diferente de um diálogo corriqueiro, o diálogo com o 

autor demanda dos leitores mais desenvoltura e conhecimento, buscar em si leituras que 

possam auxiliar na busca por sentido, ou até mesmo buscar novas leituras exteriores. 

Buscar o professor, não por respostas prontas, as mediações necessárias para a 

compreensão. Buscar o entendimento do colega, e saber confrontar os conhecimentos.  

Atentamos ainda para a importância do contexto da obra como objeto de ensino, 

a intertextualidade e a ligação que diversas leituras devem fazer entre si: 

 

É pela exploração consistente e sistemática desse espaço que o leitor 
solidifica e amplia o conhecimento de sua cultura e da relação que ela 

mantém com outras, tornando-se ele mesmo parte desse diálogo. Por 

essa razão, o espaço a ser ocupado pela leitura intertextual na sala de 

aula é fundamental para a construção do repertório social e cultural do 
leitor. (PAIVA, MACIEL e COSSON, 2011, p. 67) 

 

Destacamos a conversa mediada pelo professor para a construção de sentidos do 

texto literário, num primeiro momento ignorando parcialmente a veracidade das previsões 

feitas, e gradualmente monitorando este processo para que o leitor se torne mais hábil e 

assertivo. Leitura e significado devem andar juntos, e a compreensão leitora jamais será 

alcançada se toda essa conversa mediada for apenas sobre informações superficiais e/ou 

literais. Por isso o educador também deve buscar profundidade e arriscar-se em questões 
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mais subjetivas, respeitando a maturidade do aluno. Gradualmente, suas atividades devem 

tornar-se mais complexas e dialogar com a maior quantidade possível de conhecimentos 

e leituras prévias. São um modo de todo este processo fazer sentido para o aluno, pois ele 

mesmo faz ligações com os conhecimentos.  

 

Além de favorecer o contato com bons textos, é preciso formular boas 

questões de interpretação de textos, contemplando [...] perguntas de 

ativação de conhecimentos prévios, previsão sobre o texto, literal ou 
objetivas, inferenciais, subjetivas, dentre outras. Este tipo de 

abordagem textual é essencial no trabalho com a literatura em sala de 

aula. Situações favoráveis para a aprendizagem sobre os autores dos 
livros, os estilos adotados por esses autores, as temáticas mais 

recorrentemente tratadas também precisam ser garantidos. (PAIVA, 

MACIEL e COSSON, 2011, p. 101) 

 

A análise do texto deve sempre buscar sentido, primeiramente aquele definido 

pelo autor (implícito ou explícito), como também o leitor pode buscar seus próprios 

sentidos, desde que saiba distinguir esses posicionamentos, saber avaliar se aquilo que 

ele propõe como sentido próprio não é apenas senso comum. Ao ter contato com a 

literatura, ele deve debruçar-se sobre o seu conteúdo, exercitando as estratégias mediadas 

pelo professor (sempre em busca da sua autonomia), analisando a estrutura do texto 

literário em busca da sua formação como seu leitor estratégico e competente. A 

aprendizagem deste ou daquele conteúdo deve ser num primeiro momento consequência 

desse processo. 

 

O espaço da literatura em sala de aula é, portanto, um lugar de 

desvelamento da obra que confirma ou refaz conclusões, aprimora 

percepções e enriquece o repertório discursivo do aluno. Para tanto, não 
se pode temer o fantasma da análise literária (COSSON, 2006). Ao 

contrário, longe da crença ingênua de que a leitura literária dispensa 

aprendizagem, é preciso que se invista na análise da elaboração do 
texto, mesmo com leitores iniciantes ou que ainda não dominem o 

código escrito. (PAIVA, MACIEL e COSSON, 2011, p. 59) 

 

Como já dito anteriormente, pode parecer sem sentido o contato da criança ainda 

não alfabetizada com o texto escrito, mas quando ela é inserida numa roda de histórias 

mediadas por um professor preparado, é uma ótima oportunidade de focar na ativação de 

sentido dos texto, tendo  este aluno que ainda não está em tempo de preocupar-se tanto 

com relações da Língua Materna com a gramática, morfologia, ortografia e etc. Ele pode 

dedicar-se a esta tarefa de adaptação ao mundo letrado de maneira mais natural. Esta 
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habilidade de buscar um sentido, de tentar compreender o que está lendo, será crucial nas 

suas aprendizagens futuras. 

Kleiman (2001, p.24) afirma que: 

 

[...] é durante a interação que o leitor mais inexperiente compreende o 

texto: não é durante a leitura silenciosa, nem durante a leitura em voz 
alta, mas durante a conversa sobre aspectos relevantes do texto. 

 

A leitura por parte do professor ajuda a direcionar este leitor que ainda não tem 

as ferramentas para regular seu próprio processo de compreensão leitora. Isso se faz então 

por parte de uma conversa entre ambas as partes, porém esta conversa deve ser planejada 

criativamente, devendo ser também um diálogo que flui bem, mas está sob o controle e 

mediação do professor, evitando divagações e buscando a compreensão dos sentidos do 

texto.  

Marcuschi, 2008 (apud BORTONI-RICARDO et al., 2012, p. 90) afirma que:  

 

[...] Todo texto carece de outro sujeito, o leitor, que, a partir do texto 

escrito, aciona seu repertório de conhecimento sociocultural, adquirido 

nas relações, para lhe atribuir sentido. O envolvimento do leitor 

resultará de um processo de compreensão de toda a complexidade que 
envolve o texto e seu contexto de produção. 

 

Kleiman (2001, p. 24) afirma que não é na leitura silenciosa nem na leitura em 

voz alta que o leitor inexperiente alcança compreensão do texto, e sim “[...] durante a 

conversa sobre aspectos relevantes do texto”. Por isso a interação entre professor e aluno 

não deve ser um monólogo do educador, nem uma incursão solitária dos alunos em busca 

de desvendar os “mistérios” do texto. É um trabalho em conjunto, em que cada um exerce 

seu papel. Ela ainda afirma que “[...] a leitura é um ato individual de construção de 

significado num contexto que se configura mediante a interação entre autor e leitor [...]” 

(KLEIMAN, 2001, p. 49). 

Dalvi et al. (2013, p. 22) afirmam que é preciso ensinar o aluno a regular o 

excesso de subjetividade, pois mesmo sendo bem-vinda no processo de interpretação do 

texto, esta leitura subjetiva em demasia torna-se mais problemática do que um caminho 

certeiro para encontrar um sentido neste processo, porque na medida em que ele amplia 

demais sua interpretação, foge do contexto estabelecido pelo autor e entra em 

contradições devido ao uso exagerado e inadequado de juízo próprio. Cabe ao professor 
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ensinar que existe o momento certo para esse passo fora do enredo proposta, mas ele deve 

seguir regras e ser construído com coerência.  

O processo de compreensão leitora é árduo e envolve muitos sujeitos, por isso o 

professor deve buscar transmitir ao aluno sempre a importância de estar em constante 

atividade de enriquecimento de suas leituras, para isso deve auxiliá-lo, proporcionando 

acesso aos mais diversos textos literários possíveis, adequados ao aluno.  

 

2.1.3. O papel da escola no ensino de literatura  

 

A escola não é o único espaço de aprendizagem da leitura e da literatura. Esses 

processos são construídos diariamente nas nossas relações em sociedade e aperfeiçoadas 

constantemente. Segundo Paiva, Maciel e Cosson (2011, p. 25), as práticas de leitura “[...] 

são sempre ações históricas e culturais, aprendidas no seio da comunidade de origem [...], 

em contextos institucionais [...]”. Mas sabemos que, de todos os espaços possíveis, a 

escola é o de maior responsabilidade e onde há mais ferramentas para essa imersão no 

mundo letrado. Ou seja, é da escola (apesar de todas as barreiras impostas: infraestrutura 

precária, falta de livros, alunos em situação de risco, abandono da educação por parte do 

Estado, etc.) a função de formar um leitor competente. Não há instituição que mais possa 

contribuir com a sua existência para a disseminação da leitura.  

Concordamos que, em condição ideal, o contexto escolar deveria ser apenas mais 

um dos espaços de letramento, mas, quando falamos de uma sociedade que valoriza pouco 

a literatura, deparamos com crianças que têm seu primeiro contato com livros apenas na 

escola, e quanto mais forem reduzidos os ambiente letrados que este aluno frequenta, mais 

difícil fica despertar nele o interesse por livros e seus conhecimentos. Muito mais que 

alfabetizar, a escola é o espaço privilegiado da cultura letrada e escrita, e é o local de 

preparo para toda uma vida pela frente, de interação com leitura de textos e sua 

compreensão destes.  

Dalvi et al. (2013, p. 105) expõem uma escola pública que se encontra em um 

quadro generalizado de decadência, onde as aulas são “[...] entediantes, improdutivas, 

desnecessárias, cujo conteúdo passa efetivamente longe da literatura”. Ensinar literatura 

nestas situações torna-se muito difícil, pois os estudantes deparam, principalmente em 

contextos de escolas públicas, com sujeitos que se encontram em situação de 

vulnerabilidade social, e a escola, na tentativa de sanar as diversas dificuldades pelas 
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quais esse aluno passa, não encontra ferramentas para contornar esta realidade. São alunos 

com defasagens em seus aprendizados, problemas pessoais que afetam diretamente o seu 

aprendizado, escolas inseridas em comunidades que não estão sendo devidamente 

atendidas pelo poder público.  

O capítulo anterior deste trabalho apresentou estratégias necessárias a um leitor 

competente, tais como: compreender os propósitos da leitura; ativação dos conhecimentos 

prévios; ater-se ao que é de fundamental no texto para sua compreensão; regular-se 

continuamente em busca da comprovação da compreensão; elaborar diversos tipos de 

inferências (SOLÉ, 1998 apud SILVA, 2014, p. 54). Soares (2003, p. 92 apud PAIVA, 

MACIEL e COSSON, 2011, p. 38) define as habilidades de leitura que um leitor deve 

dominar:  

 
[...] capacidade  de  ler  ou  escrever  para  atingir  diferentes  objetivos 

–  para  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  dar 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. 

 

A escola entra como principal tarefa formar leitores, e este é um trabalho árduo 

que exige muita competência. Mas para isso ela tem que ter esta ideia como principal 

objetivo educacional, jamais podemos nos “contentar” com a alfabetização. A 

alfabetização é indispensável, necessitamos desta habilidade e quanto mais fluida e 

desenvolta, melhor. Mas ela não basta na formação de um leitor competente.  

A escola é importante também porque é o lugar de sala de aula. Diferente dos 

outros espaços de letramento, lá o leitor encontra seus iguais, alunos sob a tutela de um 

mestre instruído para ensiná-los estratégias de leitura. Neste ambiente ele confronta suas 

ideias com alguém e deve submeter suas hipóteses ao crivo não só do professor, como de 

toda a classe. Isso estimula o debate e regula os limites da subjetividade, pois o aluno não 

está livre para ter todas as interpretações que sua mente permitir (e entendemos isso como 

positivo no processo), mas deve aprimorar seus argumentos em defesa de seu ponto de 

vista, aprendendo até mesmo a reconhecer que estará muitas vezes equivocado e 

reformulando assim seu posicionamento perante o texto.   



36 
 

É necessário discutir também a biblioteca, que, inserida na escola, é um espaço 

único de contato com a literatura: 

 

É função e obrigação da escola dar amplo e irrestrito acesso ao mundo 
da leitura, e isto  inclui  a  leitura  informativa,  mas  também  a  leitura  

literária,  a  leitura  para  fins pragmáticos,  mas  também  a  leitura  de  

fruição,  a  leitura  que  situações  de  vida  real exigem, mas também a 
leitura que nos permita escapar por alguns momentos da vida real. 

(SOARES, 2002, p. 33 apud VALENÇA, 2016, p. 18). 

 

Como citado, o aluno deve ter acesso ao maior número de leituras possíveis e, 

muitas vezes, ele é privado desse acesso pois a escola não estimula sua ida à biblioteca. 

Sendo este muitas vezes o único local onde muitos jovens leitores de escolas públicas 

poderão ter em mãos algum tipo de literatura, é dever da escola promover a biblioteca 

como lugar de direito dos estudantes.  

E quando, quando se fala em escola, dificilmente não se falará novamente no 

papel do professor. Repetimos constantemente seu papel de mediador, e para isso ele 

precisa ler e conhecer as obras. Estar atento a todo material escolar fornecido, ser leitor 

crítico e selecionar as atividades mais adequadas para a sala de aula. A obrigatoriedade 

do uso de certos livros muitas vezes paralisa a atividade do professor que não os julga os 

mais adequados. É preciso que o educador seja participativo no processo de escolha de 

tudo que circula na escola, que ele estabeleça bons critérios nessa seleção, que incluem 

principalmente o perfil dos alunos.  
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3. COMPREENSÃO LEITORA ATRAVÉS DO LIVRO 

ROVERANDOM 

3.1.1. A escolha do livro 

 

Roverandom é um livro de literatura fantástica dedicado ao público infantil. Seu 

autor, J.R.R. Tolkien (1892-1973), foi um notável escritor e professor universitário, que 

embora tenha nascido na África do Sul, estabeleceu-se na Inglaterra ainda pequeno, 

podendo ser considerado britânico. Suas obras mais conhecidas são O Silmarillion, O 

Hobbit e O Senhor dos Anéis, tendo as duas últimas sido adaptados com grande 

repercussão e sucesso para o cinema. Tolkien influenciou fortemente a cultura como 

conhecemos. A partir dele, viu-se surgir na cultura popular um gênero da literatura 

fantástica o qual podemos nomear de alta fantasia. Esse modelo já vinha surgindo no 

século XIX, mas Tolkien permanece como seu maior representante, tendo servido como 

influência para autores renomados como George R.R. Martin, que inegavelmente 

encontrou nas histórias épicas inspiração para seus próprios bestsellers.  

A jornada no herói que luta arduamente, seguindo por caminhos perigosos e 

hostis, enquanto aprende sobre sua natureza e limitações e se reinventa nesse processo. O 

modelo é clássico e agrada a quem procura uma literatura que transforma e inspira o 

sujeito leitor pela transmissão de valores nobres, tais como: lealdade, coragem, 

fraternidade, respeito, integridade. E ainda temos todas essas qualidades sendo 

representadas por uma personagem principal com a qual podemos nos identificar, pois 

estamos falando de protagonistas que fazem parte das massas, pessoas que viviam uma 

vida simples e que no desenrolar de acontecimentos (intencionais ou não), encontram-se 

no meio de uma grande aventura. Isso ajuda, principalmente aos mais jovens leitores, na 

identificação com a história.  

Mas Tolkien não foi sempre um escritor de enredos épicos. Ele inventava uma 

série de história para seus filhos, e Roverandom foi uma delas. Em 1925, em férias com 

a família numa casa à beira da praia (esposa e três filhos), seu filho do meio perde um 

cãozinho de brinquedo e fica inconsolável. O pai amoroso e sempre disposto a agradar o 

filho, lhe oferece o que tem de melhor: sua imaginação em forma de histórias. O garoto 

ameniza a tristeza num primeiro momento, mas o mais velho quer saber mais. O próprio 

Tolkien se delicia com as possibilidades que Rover lhe proporciona, escreve e dá 

continuidade ao livro, mas nunca o edita e lança. O mesmo só seria publicado muito 
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tempo depois, em 1998 pela Harper-Collins Publisher Ltd., e traduzida em sua primeira 

edição em português em 2002, pela Livraria Martins Fontes Editora Ltda. Acredita-se que 

Roverandom foi muito importante para a criação de O Senhor dos Anéis, pois serviu de 

termômetro para O Hobbit. Através dele, Tolkien pôde interagir com o público e avaliar 

a história de acordo com a reação de seus filhos. Cabe informar que O Hobbit é uma 

espécie de prelúdio ao O Senhor dos Anéis, embora a primeira história tenha um tom 

infantil em sua narrativa, enquanto a segunda seja muito mais adulta e sombria.  

Roverandom trata-se da jornada do cãozinho Rover, um filhotinho de cachorro 

branco com manchas pretas que num dia infeliz morde um mago que havia apanhado uma 

bola suja do chão. Artaxerxes, o mago, no intuito de dar-lhe uma lição por não ter pedido 

por favor que devolvesse a bola, o transforma em um cachorro de brinquedo. Eternamente 

em posição de pidão, para aprender a ser mais gentil e educado. Com a ajuda de outros 

magos que secretamente o devolvem os movimentos e o dão guarida, Rover não é 

transformado ainda em seu tamanho normal. O pequenino cão deve ingressar numa 

jornada que o ensinará várias lições, o tornando na vida adulta um cachorro mais educado 

e muito sábio. Ele também conhece nessa aventura um menino, que tal qual o filho de 

Tolkien, perde o cachorrinho na praia. A identificação da história com a vida pessoal do 

autor nos ajuda a entender a relevância do texto e a relação entre autor e obra.  

A escolha da obra foi pautada na simplicidade do texto, que não o torna 

ordinário, mas extremamente apropriado para a faixa etária da turma. O enredo se 

desenvolve de maneira que, mesmo surpreendente, segue uma lógica de causa e 

consequência acessível aos alunos. Não há aqui a intenção de escolher algo que não os 

desafie de certo modo, mas é preciso respeitar a etapa de aprendizado em que os alunos 

se encontram. É também uma leitura diferente do que as crianças estão acostumadas, com 

textos pequenos e muitas ilustrações. Ele serve como um primeiro degrau para que alunos 

do fundamental possam ingressar no mundo dos livros com maior complexidade e volume 

de ideias, porém de uma forma ainda divertida e lúdica. 

 

3.1.2. Contextualização da pesquisa 

 

Além do desenvolvimento teórico já apresentado, o intuito deste trabalho 

também foi estar em sala de aula. Falar sobre o que o aluno precisa ou não para tornar-se 

um leitor habilidoso pareceu superficial sem a devida vivência com a realidade escolar. 
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A escola da qual ouve-se falar difere em muitos aspectos da vivenciada. Isso porque ao 

estar em sala de aula, tem-se a verdadeira noção de que cada classe é única e precisa de 

uma metodologia específica para ser trabalhada com todos e incluindo ainda as 

especificidades de cada um. Ficando impossível então tratar a instituição escolar como 

um todo homogêneo que terá seus problemas solucionados com o auxílio de uma única 

fórmula que abarque todas as suas necessidades.  

Por isso o modelo de pesquisa escolhido foi pesquisa-ação. Segundo a definição 

de Thiollent (1985, p.14), pesquisa-ação: 

 
[...] é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e 

realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de 

um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes 
representativos da situação ou do problema estão envolvidos do modo 

cooperativo ou participativo. 

 

Este tipo de abordagem melhor abarca as necessidades deste trabalho, pois 

avaliou-se que um modelo clássico de pesquisa não daria as mesmas respostas de caráter 

subjetiva aqui buscadas, com exaustiva coleta de dados quantitativos e distanciamento 

emocional dos alunos. Para obter resultados mais socialmente relevantes, precisa-se de 

uma interação entre pesquisadores e pesquisados em constante troca de ideias, impressões 

e diálogos. As realidades observadas podem ser muitos conflituosas, então cabe ao 

observador investir na relação com o sujeito da pesquisa, desfazendo seu estigma de mero 

objeto.  

A formulação do problema veio da necessidade de traçar estratégias para se 

trabalhar compreensão leitora em salas de aula do quinto ano do Ensino Fundamental 1 

da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Num primeiro momento, foi realizada 

pesquisa bibliográfica de modo a trazer para este trabalho maior entendimento sobre do 

que se trata compreensão leitora, estratégias de leitura e habilidades a serem trabalhadas 

em sala, o papel da literatura, construção de sentidos através do texto, e o papel de 

professor e escola nesse processo. Após essa etapa, foram planejadas cinco aulas que 

foram aplicadas na Escola Classe 10 de Sobradinho, sob a supervisão do professor J., 

efetivo da Secretaria de Educação do Distrito Federal.  

A turma de quinto ano já estava sendo acompanhada e observada no primeiro 

semestre de 2019, e a ambientação deu-se de maneira favorável ao desenvolvimento das 

aulas. Os alunos, em sua maioria já alfabetizados e com competência leitora adequada 

para sua idade, tinham em sua maioria entre 10 e 12 anos. Mas havia ainda alunos com 
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distorção idade série, os quais variam muito de acordo com sua compreensão dos textos. 

Por exemplo: a aluna G. ainda pré silábica, enquanto a aluna S. (ambas com mais de treze 

anos) lê, escreve e compreende muito bem, estando atrasada, porém capaz de seguir em 

diante nos estudos sem riscos de novas reprovações.  

É importante falar do contexto socioeconômico dos alunos, que em grande parte 

pertencem às classes sociais menos favorecidas. Grande parte da clientela é proveniente 

da VILA DNOCS (cerca de 43 por cento), condomínios ao longo da BR-020 e até mesmo 

outras cidades. Esse distanciamento muitas vezes atrapalha na relação Escola e Família.  

A gestão da escola, mesmo sendo profundamente comprometida com sua função 

social de humanização do sujeito, não consegue dar conta de todas as demandas dos 

alunos. Falta presença do Estado, mais recursos para projetos no ambiente escolar e 

presença da comunidade escolar como um todo. A educação é um trabalho em conjunto 

com vários participantes que assumem a responsabilidade devida a si.  

Neste cenário temos então crianças que, mesmo com muito esforço e dedicação, 

tem pouco acesso a literatura em suas vidas pessoais. A Escola Classe 10 de Sobradinho 

tem uma biblioteca repleta de livros infantis, mas que prosseguiu grande parte do ano sem 

um responsável direto por esse espaço, por falta de funcionário. Todos os professores se 

responsabilizam pelo uso contínuo e consciente do espaço, mas seria bem melhor 

aproveitado se houvesse uma pessoa diretamente ligada à sua organização (pois os livros 

ficam muito bagunçados), contação de histórias, projetos de leitura e etc. Atribuir essa 

função também ao professor em sua rotina diária lhe causa um excesso de atividades, 

sendo que este já está encarregado de diversas responsabilidades.  

 

 

 

 

3.1.3. Planejamento das aulas 

 

As aulas foram desenvolvidas ao longo do segundo semestre de 2019. Será aqui 

documentado todo seu planejamento prévio (organizado em momentos), bem como o 

relatório daquilo que foi observado em sala. 
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• Planejamento de Atividades 1 

Objetivo Geral: Desenvolver a compreensão leitora de alunos do quinto ano do 

Ensino Fundamental através de estratégias de leitura mediadas pela educadora, utilizando 

como meio de estudo a leitura literário do livro “Roverandom”.   

Objetivos específicos:  

1. Manusear e escutar a leitura de um livro infantil por um adulto; 

2. Conhecer a estrutura de um livro, como a história transcorre e como o gênero 

fantasia se diferencia dos demais gêneros; 

3. Realizar a escuta prazerosa e dialogar com o leitor; 

4. Reconhecer e refletir sobre atitudes dos personagens e suas consequências 

ao longo da história; 

5. Socializar oralmente suas ideias sobre o texto; 

6. Desenvolver esta prática oral do debate, de modo que o aluno possa 

expressar-se de maneira coerente com as informações do texto, evitando 

extrapolações de pensamento indevidas; 

7. Propor hipóteses e previsões ao decorrer da leitura, verificando-as aos finais 

da leitura;  

8. Desenvolver o gosto pela literatura; 

9. Aprimorar estratégias de leitura visando a compreensão leitora; 

10. Enriquecer o conhecimento prévio dos alunos; 

11. Reconhecer elementos textuais e informações primordiais para a construção 

de sentido do texto; 

12. Reconhecer e distinguir os personagens e suas respectivas personalidades; 

13. Identificar diferentes comportamentos dos personagens no decorrer do texto, 

levando em consideração ser uma obra que fala de aprender lições e melhorar 

com essas lições; 

14. Produzir ilustrações que representem as informações e cenas principais da 

narrativa, destacando os momentos e características mais relevantes para 

construir o sentido do texto;  

15. Produzir uma síntese para cada uma dessas figuras, resumindo com clareza 

o que está acontecendo em determinada cena, respeitando as regras de 

ortografia; 

16. Contar oralmente a história, de modo que o aluno se ponha desta vez no lugar 

do professor-leitor, sendo ele agora o contador dessa história.  
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17. Refletir, revisar e reescrever textos produzidos considerando um ou mais 

aspectos a seguir: organização em parágrafos (quando for o caso), sequência 

lógica de ideias, coerência e coesão, pontuação, escrita correta das palavras 

etc. 

 

No primeiro momento, a professora deve fazer a apresentação física do livro. 

Falar sobre o autor e obras conhecidas. Falar sobre o contexto em que ela foi escrita. 

Roverandom é uma história escrita por Tolkien em suas férias em Filey (cidade 

praiana na Inglaterra) em família em 1925, junto com sua mulher Edith e seus três filhos: 

John (quase 8 anos), Michael (quase cinco anos) e Christopher (bebê de colo). Michael 

perdeu seu pequeno cachorro de brinquedo, e para consolá-lo, o pai criou esta história, 

que posteriormente se tornou livro o cachorrinho Rover e suas aventuras após perder-se 

de seu dono. 

Baseada na capa, fazer as seguintes perguntas: 

1. Sobre o que vocês acham que a história se trata? 

2. Há mais dois personagens na capa além do Rover, quem poderiam ser e qual 

sua participação na história? 

3. Que outras histórias fantásticas os alunos conhecem? 

4. Os alunos têm algum animal de estimação que se perdeu? Qual foi o desfecho 

da história? 

Esta primeira etapa é de apresentação do livro e do autor, J.R.R. Tolkien. Os 

alunos poderão manusear o livro, bem como todos os demais livros da coleção pessoal da 

professora do mesmo escritor. Um dos fatos a se chamar a atenção nesta primeira 

conversa é que a história foi escrita para o próprio filho do Tolkien, de maneira que este 

é um livro com apelo emocional muito grande. O material utilizado será o livro do autor 

e o tempo estimado são dez minutos. 

No segundo momento, antes da leitura, a professora deverá instruir os alunos a 

anotarem todo novo personagem que surge durante a narrativa, bem como prestar muita 

atenção em suas características, tanto físicas quanto a personalidade. Em cada etapa serão 

feitas perguntas às quais as respostas serão dadas por eles, porém anotadas no quadro pela 

professora sem a necessidade de cópia por parte deles. Essas informações servirão de guia 

para a atividade final. 
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A professora deverá ler até a página 5. Verificar com os alunos se as hipóteses 

sobre o que se tratava a história estavam corretas. Fazer as seguintes perguntas após a 

leitura: 

1. O que aconteceu com Rover? Por quê? 

2. Como é a personalidade do cachorro? 

3. Quem é o mago? Como é a sua personalidade e por que ele transformou 

Rover em brinquedo? 

4. O que vocês acham que acontecerá com Rover? 

5. Ele mereceu ser transformado em brinquedo? 

6. Para onde será que acontecerá com Rover? 

Iniciando a leitura, é importante que nesta primeira aula todas as suas etapas 

sejam feitas com calma, reforçando com os alunos a necessidade de estarem atentos à 

história, pois cada parte lida depende da anterior para ser compreendida. A anotações dos 

personagens são uma estratégia para que o aluno, não acostumado com narrações tão 

longas, não se perca no enredo. As anotações no quadro, embora feitas pela professora, 

são resultado da compreensão feita pelo próprio aluno. Lembrando que é papel da 

professora corrigir hipóteses e previsões equivocadas. Ao longo da leitura também deve 

estar atenta aos juízos de valor formados pelos alunos e explorá-los com diálogo 

respeitoso, treinando o aluno para que ele possa debater de forma clara e coesa. O material 

utilizado será o livro do autor, material pessoal do aluno e o tempo estimado são vinte 

minutos. 

No terceiro momento, a professora deverá continuar a leitura até a página 8. 

Verificar com os alunos se as previsões anteriores estavam corretas. Fazer as seguintes 

perguntas após a leitura: 

1. O que os vendedores acharam do Rover? Como era a vida dele na loja? 

2. Quem veio buscá-lo? Para onde ele foi? 

3. Como Rover estava se sentindo? 

4. Os brinquedos e os camarões não queriam falar com ele? O que isso tem a 

dizer sobre o Rover? 

5. Todas essas coisas que acontecera são casuais as obras do mago? 

6. Ele está passando por tudo isso por merecimento? 

7. O que acontecerá a seguir? Ele conseguirá fugir? 

Tanto nesta etapa como nas próximas, dialogar com os alunos para saber se eles 

já conseguem entender o que Rover fez e quais suas consequências, porque ele fez e como 
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isso afeta seus sentimentos. O material utilizado será o livro do autor, material pessoal do 

aluno e o tempo estimado são vinte minutos. 

No quarto momento, a professora deverá continuar a leitura até a página 14. 

Verificar com os alunos se as previsões anteriores estavam corretas. Fazer as seguintes 

perguntas após a leitura: 

1. Por que Rover não conseguiu fugir? 

2. Por que ele sempre voltava para a posição de pidão? O que isso significa? 

3. Para onde os meninos o levaram? Vocês já viram o mar? Como era a praia 

para onde ele foi levado? 

4. Como Rover estava se sentindo? 

5. Vocês acham que o aparecimento da Gaivota foi proposital? E do mago? 

6. Como era o Mago? O que será que ele fará com o Rover? 

As observações são as mesmas da etapa três. O material utilizado será o livro do 

autor, material pessoal do aluno e o tempo estimado são vinte minutos. 

No quinto momento, a professora deverá continuar a leitura até a página 18. 

Verificar com os alunos se as previsões anteriores estavam corretas. Fazer as seguintes 

perguntas após a leitura: 

1. O que aconteceu com Rover? Como ele se sentiu? 

2. Vocês acham que Psamatos teve algo com isso? 

3. Como era Psamatos? Sua aparência e personalidade. 

4. Por que será que o cãozinho fico triste num primeiro momento ao conhecê-

lo? 

5. Como é a relação entre os magos? 

6. Por que Rover nãos sabia o que queria? 

7. Como Rover se comportou com esse novo mago? Esse novo comportamento 

fez diferença? Por quê? 

8. Qual será a solução que o mago achará? O que os alunos têm em mente, 

sabendo que só Artaxerxes pode desfazer o feitiço? 

A partir desta etapa da história, o enredo ganha maior proporção. Dialogar com 

os alunos sobre toda a dinâmica da narrativa e sobre o que eles já concluíram da história 

de Rover. Adiantar o mínimo possível sobre o destino do cãozinho, mantendo o suspense 

e levando-os a levantar suas próprias hipóteses sobre o que ocorrerá. Revisar 

principalmente a lista de personagens, e verificar se os alunos identificam diferentes 

personalidades entre eles, bem como variações de humor e atitudes, e o porquê dessas 
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variações. O material utilizado será o livro do autor, material pessoal do aluno e o tempo 

estimado são vinte minutos. 

No sexto momento, os alunos serão divididos em grupos de cinco participantes. 

A história deverá ser ilustrada por eles. Cada grupo será incumbido de ilustrar e colocar 

pequenos resumos em cada cena. Essas ilustrações formarão um livro. A proposta se 

justifica pelo fato de o livro original ter pouquíssimas ilustrações, por isso faremos a nossa 

versão com diversos desenhos e texto resumido, descrevendo as ilustrações. As 

ilustrações serão encadernadas em forma de livro. 

Nesta última etapa, embora já sendo de preferência dos alunos realizar produções 

artísticas ao invés de produzir textos, explicar que as ilustrações estão intimamente 

ligadas ao texto lido, e embora não tenham que fazer resumos extensos ou criações 

próprias, devem ser muito claros tanto nas ilustrações (coerentes à narrativa), bem como 

esses resumos, que podemos classificar melhor como frases-chave, devem ser precisos 

em sua descrição da história. O material utilizado será a folha A4, material pessoal do 

aluno e o tempo estimado são quarenta e cinco minutos. 

 

• Planejamento de atividades 2  

Objetivo Geral: Desenvolver a compreensão leitora de alunos do quinto ano do 

Ensino Fundamental através de estratégias de leitura mediadas pela educadora, utilizando 

como meio de estudo a leitura literário do livro “Roverandom”.   

Objetivos específicos:  

1. Realizar a escuta prazerosa e dialogar com o leitor; 

2. Socializar oralmente suas ideias sobre o texto; 

3. Desenvolver esta prática oral do debate, de modo que o aluno possa 

expressar-se de maneira coerente com as informações do texto, evitando 

extrapolações de pensamento indevidas; 

4. Propor hipóteses e previsões ao decorrer da leitura, verificando-as aos finais 

da leitura;  

5. Desenvolver o gosto pela literatura; 

6. Aprimorar estratégias de leitura visando a compreensão leitora; 

7. Enriquecer o conhecimento prévio dos alunos; 

8. Reconhecer e distinguir os personagens e suas respectivas personalidades; 

9. Contar oralmente a história, de modo que o aluno se ponha desta vez no lugar 

do professor-leitor, sendo ele agora o contador dessa história; 
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10. Representar cenas do texto, reproduzindo aspectos das personagens ligados 

à sua personalidade; 

11. Identificar e selecionar informações relevantes para a compreensão do texto, 

de acordo com os objetivos da leitura. 

No primeiro momento, falar sobre o primeiro capítulo lido na aula anterior. Os 

alunos deverão relembrar a história com o máximo de detalhes possíveis. A professora 

deve estar atenta às informações mais relevantes, principalmente as questões de 

compreensão inferencial e crítica. 

Quando reiniciamos a contação, devemos verificar o nível de compreensão em 

relação à etapa anterior. Verificar se a turma está acompanhando o ritmo da história e se 

há dúvidas ou entendimentos equivocados sobre o enredo. Todos devem andar juntos. O 

material utilizado será o livro do autor, o tempo estimado são dez minutos. 

No segundo momento, a professora iniciará a leitura em voz alta do capítulo 

2.  Instruir novamente os alunos a anotarem todo novo personagem que surge durante a 

narrativa, bem como prestar muita atenção em suas características, tanto físicas quanto a 

personalidade. Fazer as seguintes perguntas durante a leitura: 

1. Será que esta gaivota é a mesma que apareceu anteriormente? 

2. Para onde ela estaria levando Rover? 

3. Por que Rover não fazia muitas perguntas para a gaivota Mew? Como ele 

estava se sentindo? 

4. Rover começou a ser mais educado, qual a consequência dessa mudança? 

5. Quem moraria numa torre branca na lua? 

6. O que significa Rover? E Roverandom? 

7. Será que os dois cães vão ser amigos? 

8. Por que Artaxerxes ficou com raiva por Rover ter ido para a Lua? 

9. Por que todos tinham medo do homem da lua? 

10. O que será que o homem-da-lua faz na oficina? 

11. O que os alunos acham do Rover-da-lua? Qual a diferença entre os cães? 

12. Por que o Dragão Branco era tão perigoso? 

A anotação dos personagens serve como incentivo aos alunos para prestarem 

atenção na contação e dar a ela mais importância como atividade escolar. Principalmente 

se não for um hábito. Mas é importante que isto não seja regra em todas as leituras e que 

os alunos tenham momentos de escuta livre, sem escrita de alguma informação, dando a 
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este momento caráter de maior deleite. O material utilizado será o livro do autor, material 

pessoal do aluno e o tempo estimado são vinte e cinco até trinta minutos. 

No terceiro Momento, após a leitura, os alunos irão se dividir em pequenos 

grupos de até cinco integrantes. Será feito um jogo de perguntas com questões focadas 

na compreensão literal do texto, já que questões de compreensão inferencial e crítica se 

demonstram mais adequadas durante a leitura. As questões serão sorteadas e cada grupo 

terá sua vez de responder, visando a pontuação máxima ao final para vencer. Serão feitos 

também desafios de interpretação dos personagens, onde deverão compor uma breve cena 

de acordo com as características que eles já têm de cada sujeito do texto. 

Esta etapa possibilitará a primeira conversa entre os alunos sem a mediação 

direta do professor. É importante que ela seja feita de maneira lúdica e divertida, que dê 

uma perspectiva aos alunos de que um livro pode trazer muitas possibilidades para ser 

abordado em sala e na vida. A perguntas serão impressas em papel e dobradas para 

sorteio, tempo estimado de quarenta e cinco minutos até uma hora. 

 

• Planejamento de atividades 3  

Objetivo Geral: Desenvolver a compreensão leitora de alunos do quinto ano do 

Ensino Fundamental através de estratégias de leitura mediadas pela educadora, utilizando 

como meio de estudo a leitura literário do livro “Roverandom”.   

Objetivos específicos:  

1. Realizar a escuta prazerosa e dialogar com o leitor; 

2. Propor hipóteses e previsões ao decorrer da leitura, verificando-as aos finais 

da leitura;  

3. Desenvolver o gosto pela literatura; 

4. Aprimorar estratégias de leitura visando a compreensão leitora; 

5. Enriquecer o conhecimento prévio dos alunos; 

6. Reconhecer e distinguir os personagens e suas respectivas personalidades; 

7. Identificar e selecionar informações relevantes para a compreensão do texto, 

de acordo com os objetivos da leitura; 

8. Desenvolver a compreensão global do texto lido, unificando e inter-

relacionando informações explícitas e implícitas, produzindo inferências e 

validando ou não (verificação) hipóteses levantadas; 

9. Demonstrar que textos literários mobilizam desejos humanos, inclusive o 

desejo de expressar-se; 
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10. Identificar na leitura e empregar na escrita elementos que compõem a 

narrativa; 

11. Considerar os aspectos a seguir na produção de textos: organização em 

parágrafos (quando for o caso), sequência lógica de ideias, coerência e 

coesão, pontuação, escrita correta das palavras etc.; 

12. Demonstrar autonomia para revisar o próprio texto durante e depois do 

processo de escrita. 

No primeiro momento, a professora deve falar sobre os dois capítulos já lidos. 

Conversar com os alunos testando seus conhecimentos adquiridos ao longo da leitura, 

mas também dialogar com a classe sobre o que eles vêm construindo para si com essas 

leituras, e se isso é compatível com o que entendemos sobre compreensão leitora.  

É uma história muito mais longa do que o que é de costume ser lido em sala de 

aula. É preciso relembrar não somente as informações explícitas, mas, juntamente com 

os alunos em um diálogo constante, aprofundar os sentidos encontrados no texto. O 

material utilizado será o livro do autor, tempo estimado são dez minutos. 

No segundo momento, a professora iniciará a leitura em voz alta do capítulo 3. 

Instruir novamente os alunos a anotarem todo novo personagem que surge durante a 

narrativa, bem como prestar muita atenção em suas características, tanto físicas quanto a 

personalidade. Fazer as seguintes perguntas durante a leitura: 

1. Os magos são misteriosos, mas claramente tem muito poder. Quais poderes 

vocês acham que vocês possuem? 

2. Vocês concordam que Roverandom é um cachorro bonzinho? Ele sempre foi 

assim? O que está acontecendo com ele para que o cão mude de 

comportamento? 

3. Qual seria diferença entre os sonhos feitos pelo homem-da-lua, e os sonhos 

feitos pelas aranhas? E a parte dos sonhos que as crianças trazem? 

4. Por que o homem-da-lua se comportava de maneira tão diferente quando 

estava no vale com as crianças? 

5. Rover, o cão-da-lua, sentiu saudades da terra? Quais atitudes revelam uma 

possível saudade? 

6. Todas essas aventuras tem sido para Rover de fato um castigo ou tem um 

lado bom? 

7. O que Rover aprendeu até agora e o que mudou em sua vida e pensamento? 
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Esta etapa é importante para os alunos fixarem sua compreensão sobre a índole 

dos personagens e suas características físicas. Deste momento até o final surgem poucos 

personagens novos, então deve-se certificar-se de que o núcleo central da história já foi 

apreendido pelos alunos. Saber se eles compreenderam do que se trata e sobre quem se 

trata. O material utilizado será o livro do autor, material pessoal do aluno e o tempo 

estimado são vinte e cinco até trinta minutos. 

No terceiro momento: este capítulo, embora um pouco maior em número de 

páginas, não agrega tantos detalhes e novos personagens. Então uma revisão após a leitura 

e resumo do que foi lido deve ser mais breve do que já feito anteriormente. A professora 

deve, nesta conversa após a leitura, ouvir o que os alunos já entenderam sobre o texto, 

corrigir qualquer conclusão errônea ou algum equívoco no entendimento da sequência 

dos fatos. 

O momento de correção deve ser amável e assertivo. Alguns alunos ainda fazem 

conjecturas que não são coerentes com o enredo. É preciso investigar o porquê e como 

eles fazem essa linha de pensamento e ensiná-los estratégia adequada para autocorreção. 

Uma estratégia é sempre perguntar-se do que se trata e quem são os personagens 

principais. Os alunos já traçam uma linha e foca no mais importante para depois partir 

para as informações implícitas. O material utilizado será o livro do autor, material pessoal 

do aluno e o tempo estimado são dez minutos. 

Quarto momento, os alunos deverão produzir um texto individualmente. Será 

entregue uma folha pautada com o seguinte enunciado: “Escreva um texto sobre um mago 

criado por você! Um mago poderoso, e assim com Artaxerxes, Psamatos e o Homem-da-

Lua, capaz de lançar encantamentos incríveis. Escolhas seus poderes, onde ele mora e nos 

conte como ele é! Escreva também uma história de aventuras, e seu mago será o 

personagem principal.” Esta redação deverá ter no mínimo 30 linhas e três parágrafos.  

A produção de texto deve ser introduzida já mais adiante para que os alunos não 

achem de início que o livro é sinónimo de atividades monótonas e avaliativas. Isso eles 

já têm. Mesmo sendo importante avaliar, é preciso tomar esse cuidado para não aniquilar 

de maneira tão abrupta o gosto pela leitura. A delimitação do tema e tamanho também 

deve ser acrescida de instruções sobre a importância de o texto ter coerência e seguir uma 

linha lógica de pensamento. O material utilizado será o material pessoal do aluno, folha 

para transcrição do texto e o tempo estimado são cinquenta minutos até uma hora e quinze 

minutos. 
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• Planejamento de atividades 4 

Objetivo Geral: Desenvolver a compreensão leitora de alunos do quinto ano do 

Ensino Fundamental através de estratégias de leitura mediadas pela educadora, utilizando 

como meio de estudo a leitura literário do livro “Roverandom”. 

Objetivos específicos:  

1. Manusear e escutar a leitura de um livro infantil por um adulto; 

2. Conhecer a estrutura de um livro, como a história transcorre e como o gênero 

fantasia se diferencia dos demais gêneros; 

3. Realizar a escuta prazerosa e dialogar com o leitor; 

4. Reconhecer e refletir sobre atitudes dos personagens e suas consequências 

ao longo da história; 

5. Socializar oralmente suas ideias sobre o texto; 

6. Desenvolver esta prática oral do debate, de modo que o aluno possa 

expressar-se de maneira coerente com as informações do texto, evitando 

extrapolações de pensamento indevidas; 

7. Propor hipóteses e previsões ao decorrer da leitura, verificando-as aos finais 

da leitura;  

8. Desenvolver o gosto pela literatura; 

9. Aprimorar estratégias de leitura visando a compreensão leitora; 

10. Enriquecer o conhecimento prévio dos alunos; 

11. Ler com fluência e compreensão diversos gêneros textuais, para assim 

perceber como sua organização interna se difere; 

12. Desenvolver a compreensão global do texto lido, unificando e inter-

relacionando informações explícitas e implícitas, produzindo inferências e 

validando ou não (verificação) hipóteses levantadas; 

13. Ler e interpretar diversos textos literários, identificando o uso dos mesmos 

em contextos variados. 

No primeiro momento, falar sobre o ponto final do último capítulo. É importante 

resgatar a história, mas por ela já estar alcançando o final, vamos nos ater aos fatos mais 

marcantes e recentes. Eles determinarão os passos seguintes e essa relação de causa e 

consequência deve ser ensinada aos alunos, para que eles observem essas “passagens” 

que os capítulos fazem.  

É preciso que nesta etapa os alunos já estejam aptos a listar os personagens, como 

eles se relacionam entre si e se localizam no enredo. Eles devem também identificar as 
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relações de causa e consequência e produzir previsões e hipóteses coerentes com o 

conhecimento prévio adquirido ao longo das atividades. A professora deve ser mediadora 

entre aluno e autor, principalmente nos casos em que os alunos não fazem essas ligações 

entre as informações de maneira adequada. O material utilizado será o livro do autor, 

tempo estimado são dez minutos. 

Segundo momento - Iniciar a leitura em voz alta do capítulo 4. Este capítulo é 

extenso então será dividido em duas aulas. Ler até a página 74, que representa quase 

metade do capítulo. Instruir novamente os alunos a anotarem todo novo personagem que 

surge durante a narrativa. Fazer as seguintes perguntas durante a leitura: 

1. Por que Rover mudou de ideia e queria voltar para o menino? 

2. Por qual motivo Artaxerxes reforçaria seu feitiço? O que isso nos ensina 

sobre a sua personalidade? 

3. Qual será a diferença entre ir para a lua e ir para o fundo do mar? 

4. Como será que Artaxerxes irá receber Rover? 

5. Aprendemos o significado de Rover, aventureiro. Por que o autor adotaria 

esse nome para todos os cachorros? Quais as diferenças e semelhanças entre 

eles? 

A leitura deve respeitar o tempo e disposição dos alunos. Leituras demasiado 

longas não são recomendadas, pois perdemos o foco da classe. O material utilizado será 

o livro do autor e material pessoal do aluno, tempo estimado são vinte até vinte e cinco 

minutos. 

No terceiro momento, após a leitura, conversar sobre como a história está 

chegando ao final e como o personagem Rover tem mudado sua postura diante das 

situações. Dialogar com os alunos sobre o que eles têm aprendido para que aí seja feita 

uma ponte para o próximo momento. 

O diálogo sobre a construção de sentidos a partir do texto deve ser contínuo. 

Mesmo que para alguns não se acrescentem novas percepções do texto, há sempre novas 

ideias que os alunos querem expor e debater. A professora deve saber o que os alunos 

estão pensando e dar abertura para esta conversa. Verificar se todos estão acompanhando 

sempre. Há também a necessidade de abrir espaço para que os alunos explicam uns aos 

outros suas dúvidas e opiniões (sempre monitorados pela professora), isso é importante 

para sua maturidade como leitores.  O material utilizado será o livro do autor e material 

pessoal do aluno, tempo estimado são dez minutos. 
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No quarto momento, os alunos terão um dever de casa, que será pesquisar sobre 

as baleias francas e trazer na próxima aula. O material utilizado será o pessoal do aluno. 

Tempo para orientações de dez minutos. 

O quinto momento se dará aula seguinte. Conversar sobre as pesquisas feitas 

pelos alunos. Alguns estudantes serão escolhidos para ler a pesquisa e podemos 

esquematizar no quadro tudo que aprendemos sobre as baleias francas.  

A devolutiva da pesquisa mostrará se os alunos estão aptos para fazer essa 

correlação intertextos, principalmente porque a baleia do livro diverge da espécie em real 

em suas características. A professora deve conversar com os alunos sobre a importância 

de não se restringir a uma única leitura como forma de aprimorar conhecimentos. A 

literatura fantástica traz muitas extrapolações da realidade, e serve para ensinar aos alunos 

a distinguirem o que é fato concreto da ficção. O material utilizado será o livro do autor, 

material pessoal do aluno e o tempo estimado será de quinze até vinte minutos. 

O sexto momento será para continuar a leitura até o final do capítulo 4. Uma 

breve revisão sobre como finalizamos a leitura anterior. Fazer as seguintes perguntas 

durante a leitura: 

1. O que vocês sabem sobre as sereias? Por que elas nãos seriam confiáveis? 

2. Qual seria o motivo de Artaxerxes evitar tanto Roverandom? Ele estaria 

mesmo tão ocupado? 

3. O que indica que os cachorros da lua e do mar mentem sobre a sua idade?  

4. Como toda a situação com a Serpente-marinha afetou Artaxerxes? Como isso 

influenciou no trato com Rover? 

A parte final do capítulo 4 nos mostra a mudança de comportamento de um dos 

personagens com temperamento mais difícil. É uma oportunidade de conversar com os 

alunos sobre os motivos dessa mudança, as consequências de nossos atos e como isso 

influencia a nossa convivência com o próximo. O material utilizado será o livro do autor, 

material pessoal do aluno e o tempo estimado será de vinte até vinte e cinco minutos. 

No sétimo momento, ao terminar a leitura, a professora deverá relembrar aos 

alunos de que este é o penúltimo capítulo. Perguntar aos alunos sobre o que eles esperam 

do último capítulo, o que acham que irá acontecer. Também devemos debater sobre a 

causalidade dos fatos, ou se tudo foi intencionalmente arquitetado, já que o narrador deixa 

esta questão em aberto. 

Questões em aberto nos textos irão possibilitar aos alunos o exercício da 

construção de seu próprio juízo sobre a história, mas primeiramente tendo entendido a 
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mensagem do autor. O material utilizado será o livro do autor, material pessoal do aluno 

e o tempo estimado será de cinco até dez minutos. 

No oitavo momento, a professora distribuirá atividade individual com 

passatempos referentes ao texto: palavras-cruzadas e caça-palavras. Embora mais lúdico, 

o passatempo permite a questão do desafio pessoal. Os alunos gostam muito de jogos 

coletivos e competição, mas que nem sempre são possíveis, pois demandam muita energia 

e organização na agenda. Atividades desse modelo são apreciadas por eles e ao mesmo 

tempo tranquilas para a classe. O aluno utilizará seu material pessoal, os passatempos 

impressos e o tempo estimado serão de vinte e cinco até trinta minutos.  

 

• Planejamento de atividades 5 

Objetivo Geral:  Desenvolver a compreensão leitora de alunos do quinto ano do 

Ensino Fundamental através de estratégias de leitura mediadas pela educadora, utilizando 

como meio de estudo a leitura literário do livro “Roverandom”.   

Objetivos específicos:  

1. Manusear e escutar a leitura de um livro infantil por um adulto; 

2. Conhecer a estrutura de um livro, como a história transcorre e como o gênero 

fantasia se diferencia dos demais gêneros; 

3. Realizar a escuta prazerosa e dialogar com o leitor; 

4. Reconhecer e refletir sobre atitudes dos personagens e suas consequências 

ao longo da história; 

5. Socializar oralmente suas ideias sobre o texto; 

6. Desenvolver esta prática oral do debate, de modo que o aluno possa 

expressar-se de maneira coerente com as informações do texto, evitando 

extrapolações de pensamento indevidas; 

7. Propor hipóteses e previsões ao decorrer da leitura, verificando-as aos finais 

da leitura;  

8. Desenvolver o gosto pela literatura; 

9. Aprimorar estratégias de leitura visando a compreensão leitora; 

10. Organizar a fala e opinar oralmente sobre o texto; 

11. Ler com fluência e compreensão o gênero textual estudado;  

12. Empregar recursos expressivos (ênfase, entonação de acordo com a 

pontuação etc.) durante a leitura. 
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No primeiro momento, a professora deve enfatizar que esta é a leitura do último 

capítulo. Será entregue o texto referente ao livro original, em formato de um “minilivro”, 

impresso e organizado de maneira a ter a aparência do texto físico utilizado nas aulas 

anteriores. Cada um terá o seu e deverá acompanhar individualmente. Os alunos deverão 

lembrar-se do momento em que o último capítulo se encerra e expor quais suas hipóteses 

para o desfecho do livro. Também deverão falar sobre as lições aprendidas pelos 

personagens e a relevância de suas experiências para a sua mudança de caráter e 

comportamento.  

Numa atividade ideal todos teriam acesso ao livro desde o começo das atividades 

com “Roverandom”. O texto físico os aproxima da literatura, pois os tira do lugar de 

meros expectadores da leitura em voz alta e os coloca para manusearem o saber que irão 

adquirir. Isso é muito mais estimulador, mas nem sempre possível pela precariedade na 

educação. Na falta do texto integral, buscou-se trazer para os alunos a história no formato 

mais próximo possível do livro. Os alunos terão o capítulo cinco impresso em forma de 

livro e o tempo estimado será de dez até quinze minutos.  

No segundo momento, a leitura deve ser feita inicialmente pela professora e 

depois intercalada entre os alunos, em especial os que apresentam a leitura em voz alta 

mais desenvolvida, para que os sentidos do texto não se percam com a demora em 

decodificar as palavras. Os alunos deverão esforçar-se na dramatização, a fim de manter 

o interesse dos colegas.  

A leitura feita pelos alunos deve ser pensada de maneira a agregar na construção 

dos sentidos. O aluno com dificuldades de decodificar as palavras deve ter seu momento 

de leitura em voz alta, pois isso o ajudará muito, mas nessa atividade não se julgou ser o 

ideal. Poderia perder-se no que se refere ao foco dos outros alunos. A interpretação por 

parte de quem lê é importante, pois a professora pode perceber melhor o que foi 

formulado pelo aluno em relação aos personagens, quais aspectos eles melhor identificam 

em cada uma na hora de interpretá-los.  Ainda utilizando o livro impresso, o tempo 

estimado será de vinte a vinte e cinco minutos. 

No terceiro momento, finalizada a leitura, os alunos deverão responder às 

seguintes perguntas: 

1. Os alunos gostaram do livro? 

2. Gostaram das aulas? 

3. O que mais gostaram na história e o que não agradou? 

4. Há algo que não gostaram na aula? 
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5. Há algo que não gostaram na condução da professora responsável? 

A devolutiva dos alunos na conclusão das atividades servirá para o 

enriquecimento dessa prática. A oportunidade de ouvi-los é importante para a professora 

e para eles também, pois exercitam a fala e a capacidade de expor seu ponto de vista em 

sala e na vida. Já a professora poderá observar desenvolvendo-se como sujeito leitor, bem 

como analisar sua postura em sala e a eficácia de seus métodos. O tempo estimado será 

de dez até quinze minutos. 

 

3.1.4. Relatório e análise das atividades 

 

• Relatório da aula 1, dia 01/11/2019:  

A aula iniciou-se após o café da manhã dos alunos. Fui deixada a sós com os 

alunos nesta primeira aula, e acredito que por causa disto tive pequenos problemas de 

disciplina, preferindo evitar esta situação nas próximas aula e para isso sempre solicitando 

a presença do professor responsável.  

Pedi que anotassem por conta própria todos os personagens que aparecessem, e 

anotei no quadro apenas os nomes mais difíceis. A leitura transcorreu com interesse da 

maioria dos alunos, embora alguns, se mostrassem inquietos e pedissem que eu passasse 

alguma outra atividade. É uma atitude comum para alguns, pois nem todos os alunos 

gostam de ficar “parados” escutando. E também é muito comum esse sentimento de 

insatisfação com o professor, já de diversas outras aulas e estando eu presente, eles pedem 

pelo professor titular, e vice-versa. Chega a ser cômico, mas também preocupante, porque 

me passa a sensação de que nenhuma prática os agrada, por mais que se tente fazer algo 

diferente, ou voltemo-nos para o conforto do tradicional. A escola sempre os aborrece no 

final.  

A participação deles foi muito positiva, e surpreendentemente, atentaram-se a 

todas as informações e detalhes de maneira muito rápida, bem como construíram os 

sentidos do texto ao longo dos diálogos de maneira muito bem estruturada. Observou-se 

em apenas um aluno dificuldades de entender o enredo e reproduzi-lo, tanto oralmente 

quanto nas produções solicitadas em sala. 

Embora não sendo repetida nas demais atividades, esta leitura mais pausada, com 

escrita no quadro, serviu para caracterizar a leitura como atividade. É importante que eles 

saibam que a literatura em sala não é apenas um “passatempo”. É algo valioso para sua 
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aprendizagem e tão importante quanto qualquer atividade que alguns deles solicitaram. 

Eles têm que estar atentos, são testados e aprendem a identificar as ideias principais dos 

textos. Esta atividade estendeu-se até a hora do recreio, e como eles tinham sala de vídeo, 

a produção ficou para o próximo dia de aula. 

No dia 04/11/2019 a atividade final se mostrou mais vagarosa do que o 

programado no planejamento de atividades, e mesmo com o professor em sala, os alunos 

no geral produziram lentamente e sem muito compromisso. Encontramos então (e contei 

com a ideia do professor) uma solução, incentivá-los a caprichar mais, pois seria não só 

anexado ao meu trabalho de conclusão de curso, como também seria exposto no Sarau 

que seria realizado em breve na escola. A solução demonstrou-se muito positiva, porém 

a questão dos textos juntamente com os desenhos não foi atendida por nenhum aluno. 

Embora explicado muitas vezes, ninguém produziu o resumo. Atribuo este fato à falta de 

costume deste tipo de produção que pretende “imitar” a confecção de um livro, à falta 

geral de atenção aos comandos em aula (e isso já foi observado em aulas anteriores, sendo 

um padrão de comportamento), por fim, ao estresse do final de ano, pelas demandas 

naturais que este último bimestre atribui aos alunos. Porém, julgo positiva a atividade, 

mesmo incompleta, pois em nosso diálogo constante, observei nos alunos uma construção 

eficaz dos sentidos do texto, atenção apurada e a habilidade de memorizar de maneira 

muito sistemática e lógica todos os detalhes das narrativas, atribuindo-lhes rapidamente 

causas e consequências.  

Foi sugerido pelo professor responsável que os alunos escolhessem seus 

personagens preferidos para a confecção de maquetes, isso porque no dia 14 de novembro 

aconteceu um sarau na escola. Ao final da aula foi feita uma divisão entre os alunos com 

os personagens já apresentados e também adiantei alguns que ainda não haviam aparecido 

na história, mas que julguei importante para a contextualização do tema.  

 

• Relatório da aula 2, dia 05/11/2019:  

A aula iniciou-se após o café da manhã dos alunos. Iniciamos a atividade 

relembrando todos os pontos antes interrogados durante a leitura anterior. Toda a sala se 

recordava dos ocorridos e isto foi gratificante, pois até os menores detalhes foram 

observados. Embora avalie compreensão leitora não como a simples apreensão de 

informações explícitas e literais do texto, quando partimos de um texto tão longo para o 

que eles estão acostumados, sem contato com o livro físico, apenas com a possibilidade 

de uma leitura narrativa feita por um adulto que não é sua figura de autoridade máxima, 
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avalio que a atenção dada já é um primeiro passo importante para a realização da prática 

de leitura em sala. As questões subjetivas foram alcançadas por todos os alunos, com 

exceção do aluno R., que em nossos diálogos tirou conclusões que destoam do texto, até 

mesmo informações claras geravam inferências errôneas. Esse aluno já tem demonstrado 

essa dificuldade de compreensão em outros exercícios, e avalio que são muitos os fatores 

que o levam a estar nesta situação. Os alunos em geral têm muitas demandas familiares e 

socioeconômicas complexas, alguns sobressaem-se a isto e conseguem obter rendimento 

satisfatório. Outros veem-se em certo desamparo, e precisam de um auxílio maior no seu 

processo de aprendizagem, tal como reforço escolar, participar do turno integral, maior 

participação da família, mais acesso à leitura, principalmente incentivada e monitorada 

por um adulto próximo.  

Com o professor em sala, a leitura tornou-se muito mais tranquila neste dia. Pedi 

que os alunos anotassem novos personagens, e fui anotando no quadro apenas aqueles 

que tinham nomes difíceis de escrever. Os alunos participaram respondendo às perguntas 

e conversando sobre o texto. Após a leitura, iniciamos a terceira etapa da atividade, e 

como os alunos já estavam se preparando para o sarau, observou-se total interesse por 

parte deles em todos os detalhes. As perguntas eram sorteadas para os grupos que se 

formaram na sala. Por conta do tempo e por haver outras atividades a serem realizadas, 

esta parte da aula estendeu-se até o recreio, tendo sido retomada no dia seguinte, 

06/11/2019. Como já estava no final e prosseguimos a partir das pontuações anteriores, 

este período foi curto.  

Após encerrar o jogo fiz um levantamento do que os alunos estavam achando de 

tudo até agora. Os que se pronunciaram nos disseram estar gostando muito da história e 

principalmente do jogo, porque não é uma maneira comum de trabalhar leitura. Fizemos 

então um levantamento dos personagens novamente, também fazendo a descrição dos 

cenários já apresentados até agora, descrevendo a fauna e flora (mesmo sendo fantástica 

e irreal). Essa lista foi anotada no quadro e eles deveriam checar o que já tinham até agora 

anotado. 

Os dias que se seguiram foram dedicados para o sarau e não dei aulas até o dia 

18/11/2019 (minha terceira aula). Auxiliei na produção das maquetes no sentido de 

fornecer informações sobre os personagens e cenários. O professor responsável sugeriu 

que os alunos produzissem pequenos textos sobre o personagem que escolheu, 

descrevendo-o e falando porque gosta dele. Esses textos foram corrigidos por mim e 
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devolvidos para os alunos para que eles passassem a limpo em uma ficha que seria exposta 

no sarau.  

 

• Relatório da aula 3, dia 18/11/2019: 

Nesse dia o professor estava em sala também. Reforço aqui a importância de sua 

presença, fez toda a diferença quando o responsável esteve em sala. Principalmente neste 

dia, em que eles estavam agitados e aparentemente cansados.  

Tivemos antes da leitura uma breve conversa sobre o sarau e o que os alunos 

acharam do evento. A participação da turma na apresentação dos trabalhos foi grande, 

houve bastante capricho e empenho na confecção das maquetes e todos ficaram bastante 

atentos aos detalhes. A produção textual não foi levada a sério por eles no geral, mas os 

resultados foram bons. Após a conversa sobre o sarau, revisamos todos os acontecimentos 

do livro desde o começo. Essa é uma parte da aula que chama a atenção, pois durante as 

leituras anteriores, alguns pareceram dispersos e inquietos, pois queriam fazer coisas, mas 

durante as perguntas esses mesmos alunos e o restante estavam atentos e davam respostas 

corretas. Isso me referindo às questões de compreensão literal. Quando me refiro à 

compreensão inferencial e crítica, os alunos se mostram ao longo da leitura, capazes de 

deduzir questões de causa e efeito, identificar e traçar detalhadamente os personagens, 

identificar a ideia principal do texto, bem como de partes específicas, a narrativa não lhes 

parece confusa e distante de seu entendimento, e também são capazes de formular 

opiniões e juízos próprios sobre as situações, mas isso sem extrapolar em deduções sem 

lógica. 

A partir desta aula até o final, decidi não fazer mais o resumo de toda a história 

desde o começo, frisando mais nos detalhes e nas relações de causa e consequência, nos 

detalhes dos personagens e a implicação de suas atitudes na história, isso é importante 

principalmente para que os alunos, por pouca maturidade (tanto por falta de leitura quanto 

pela falta de vivências), possam exercitar associações de ideias mais coerentes com o 

sentido do texto.  

Após a leitura, os alunos iniciaram a redação. A parte de compreensão do 

enunciado foi complexa para alguns no sentido de abarcar em um texto só descrição de 

personagem e narrativa de uma história com este mesmo personagem. Para boa parte dos 

alunos, é difícil visualizar que este mesmo tipo de estrutura já está nos textos que leem e 

que lemos para eles. Eles sabem todas as características dos personagens, mas não 

perceberam que elas foram apresentadas durante a leitura de maneira diluída e natural. 
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Observo que esta é uma questão de falta de prática, tanto de leitura quanto de escrita, 

porque já foi observada essa dificuldade em textos passados que demandam autoria.  

A aula estendeu-se até o horário do recreio, e não foi finalizada. No dia 

20/11/2019, continuamos a redação para que todos finalizassem e, à medida que eles 

terminavam, foi sugerido que desenhassem seu mago. Uma observação sobre a prática do 

desenho: quando estimulado livremente, sem delimitação de determinada estrutura ou 

forma, gerou em minhas atividades bons resultados. Há mais detalhes, mais cores, maior 

identificação com o personagem, e o tempo também é mais bem aproveitado. Eles 

terminam mais rápido e com capricho maior. Mas nem sempre foi assim, desenho livre 

era um problema no começo, pois eles justificavam suas recusas por “não saber 

desenhar”, apenas saber copiar desenhos prontos ou copiá-los.  

O desenho, embora não tenha sido foco dos meus planejamentos iniciais para 

este trabalho, também se tornou forma de leitura, releitura e reconto. Há alunos que ainda 

estão em processo de alfabetização, mas leem e são capazes de “escrever” desenhando, 

de expressar os sentidos dos textos de uma outra maneira.  

 

• Relatório da aula 4, dia 22/11/2019: 

Neste dia, a professora Paula Cobucci (orientadora deste TCC) estava presente 

em sala para observar a prática. Numa primeira conversa com os alunos, relembramos os 

ocorridos no final do último capítulo. Muitos alunos demonstram assimilar bem os 

detalhes, bem como as relações de causa e consequência de uma maneira surpreendente. 

As aulas ficaram espaçadas, e temi que isso os fizesse esquecer muitas informações de 

uma prática para a outra, mas isso não ocorreu. O professor estava em sala e não tive 

casos de indisciplina que atrapalhavam a aula de maneira mais grave. Eles comportaram-

se e, ao contrário do temido, portaram-se naturalmente. Não alteraram em nada e assim a 

professora pôde presenciar uma rotina normal, igual a todas as aulas. Alguns alunos têm 

modos diferentes de se organizar e não obedecem à métrica de corpos parados e 

silenciosos a todo tempo, sendo essa primeira parte da aula mais curta, pois eles tinham 

muitas atividades durante o dia, mas estavam atentos e participativos e fizeram as 

atividades com êxito e criatividade. 

A leitura foi dividida em duas partes, pois o capítulo do livro lido era mais 

extenso. Durante esse momento, as perguntas feitas foram prontamente respondidas e 

inclusive abriu-se por parte dos alunos diálogos que envolveram outras informações.  
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Encerrada a leitura, expliquei o motivo do dever de casa, e eles anotaram em 

seus cadernos as instruções que passei no quadro. Eles deveriam pesquisar sobre as 

baleias francas, as quais foram mencionadas no livro lido. As atividades deste dia foram 

propositalmente um pouco mais curtas, porque havia muitas atividades com o professor 

responsável, e também para que houvesse tempo para recepcionar a professora Paula e 

nos reunirmos em uma conversa sobre os trabalhos já realizados na escola, bem como 

agradecemos a oportunidade de estar ali.  

No dia 27/11/2019 continuamos a leitura do capítulo 4 do livro. Antes disso, 

conversamos sobre os acontecimentos das páginas anteriores. Sobre a tarefa para casa, 

apenas um aluno realizou. Foi solicitado que ele lesse em voz alta o que escreveu no 

caderno e discutimos as diferenças entre a baleia da história e a espécie real, pois há 

divergências nas informações.  

Continuamos a leitura até o final do capítulo. Por serem 20 páginas restantes, 

temi que ficasse muito cansativo. Não era o planejado, mas pelo tempo de aulas e por eles 

estarem muito ocupados com as provas finais, foi a solução encontrada. Apesar disso, a 

participação foi excelente. Como já dito, até mesmo os alunos mais agitados absorveram 

bem e estiveram atentos, respondendo com exatidão as perguntas sobre informações 

explícitas e formando juízo coerente sobre os acontecimentos. Por falta de tempo, não 

realizamos a atividade com os passatempos, ficando para a próxima aula.  

 

• Relatório da aula 5, dia 29/11/2019: 

Antes de iniciarmos as leituras, os alunos deveriam falar sobre suas expectativas 

para o final da história, e como ela se daria. Após esse diálogo, iniciamos a leitura, 

revezando entre a professora e os alunos que têm a leitura em voz alta mais fluente. Isso 

se deve ao fato de que considerei que não seria o momento ideal para alunos com 

dificuldades de decodificação participarem, pois poderia haver perda da compreensão por 

parte dos demais e dele mesmo. A turma acompanhou pelos livros que receberam. Todos 

estavam atentos. Alguns erros de formatação na impressão foram propícios, pois serviram 

para fazermos também a reestruturação dos parágrafos. Ao transformar o original em 

livreto, alguns erros cometidos ao escreverem suas redações ficaram nesta impressão 

também, então durante a leitura fomos observando e fazendo as correções.  

Foi muito breve e tranquila, pois são apenas cinco páginas e meia. Os alunos que 

leram foram bem, principalmente na interpretação dos personagens. Iniciamos o 

momento para o debate. A devolutiva dos alunos foi muito positiva e relevante para 
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práticas futuras: eles gostaram das aulas porque foram uma saída da rotina e uma maneira 

diferente de trabalhar leitura em sala; gostaram da história, e aqueles que se pronunciaram 

falaram das partes e personagens que mais lhe gostaram. Pedi que falassem da experiência 

no sarau novamente para saber como isso contribuiu, e para eles isso tornou o livro mais 

interessante. A questão das atividades intercalando a leitura e em dias diferentes também 

foi bem aceita, pois geralmente as leituras são pontuais, geralmente contos ou livros bem 

menores. O ponto negativo observado foi a extensão das leituras, e foi sugerido que 

fossem feitas em partes menores, pois mesmo que seja boa, quando se alongam ficam 

cansativas. Foi destacado também a admiração pelo autor e sua capacidade de criar uma 

história tão longa e criativa. 

Após os alunos falarem sobre as aulas e exporem suas opiniões sobre o livro, 

continuamos com a atividade de palavras-cruzadas e caça-palavras que não pode ser feita 

na aula anterior. Houve certo receio de que eles achariam muito fácil e boba, mas o 

professor previamente incentivou e afirmou que eles gostaram muito. Foi realmente o que 

aconteceu e eles responderam com bastante interesse, realizando os passatempos em 

duplas. Foi dado um tempo a eles e depois corrigimos coletivamente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para Kleiman (2001, p. 60) [...] quando o aluno ainda não é proficiente na 

leitura, é na interação que se dá a compreensão”. A pesquisa aqui exposta foi totalmente 

construída em cima dessa interação. A intenção foi construir juntamente com os alunos 

caminhos que os levassem a adquirirem competência leitora, de modo a estarem mais 

habilitados para o manuseio individual de um texto. 

Para isso, foi necessário interação constante entre pesquisador e colaboradores 

de pesquisa. O diálogo foi pautado na construção coletiva dos sentidos dos textos em 

busca de sua compreensão global. Para isso ele foi trabalhado de maneira esmiuçada e 

com vária atividades, bem como com reflexões que antecipavam a leitura, se davam antes, 

durante, e depois dela. Acreditamos que essa troca pode possibilitar ao aluno a 

aprendizagem de estratégias de autorregulação, à medida que ele vivencia discussões 

sobre o texto e aos poucos adquire a capacidade de fazer suas próprias mediações. Na 

bibliografia consultada, apresenta-se sempre a necessidade de utilizar-se das previsões e 

inferências, e também de consultar o conhecimento prévio como ferramentas de leitura. 

Segundo Solé, 1998 (apud BORTONI-RICARDO et al., 2012, p. 51): 

 

[...] o aluno precisa envolver-se em um processo de previsão e 

inferência contínua, apoiada na informação proporcionada pelo 

texto e em sua própria bagagem e em um processo que permite 

encontrar evidência ou rejeitar as previsões ou inferências antes 

mencionadas. 

 

Concordamos com Bortoni-Ricardo et al. (2012, p. 68) quando relacionam 

diretamente a mediação da leitura com exercício da compreensão, transformando o aluno 

(através dessa mediação) em um leitor competente e habilidoso. 

É importante apostar em formas de leitura diversificadas. Planejar diversas 

atividades com objetivos diferentes, que tenham em sua metodologia novos caminhos 

para a compreensão. É preciso investir desde a construção de vocabulário até a 

compreensão global do sentido do texto, e para isso precisamos de estratégias baseadas 

num diálogo constante com os alunos. Esse diálogo deve ser diluído nas práticas 

pedagógicas e passear por elas. Não se trata de “papear” com os alunos ou utilizar a velha 

frase de perguntar meramente “O que vocês acharam?”, mas sim buscar a assimilação das 

ideias presentes no texto e instigá-los a relacionar os conhecimentos do texto com seus 

conhecimentos de mundo, com conhecimentos de outros textos e contextos.  
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O aluno deve ter uma compreensão leitora voltada para a estrutura literária como 

um todo, abstrair aquilo que melhor a define. Para isso, precisa saber exercitar a prática 

de analisar as partes que compõem esse texto, organizando essas informações de maneira 

coerente. 

As estratégias de compreensão leitora aqui formuladas olham muito mais para o 

texto como um todo, mas atentamos para a importância de nunca menosprezar os aspectos 

relativos à análise linguística, às regras gramaticais e ortográficas que podem, inclusive, 

influenciar diretamente na leitura e no processo de aprendizagem da Língua Materna 

como um todo. Acreditamos que todo conhecimento deve ter seu lugar de importância no 

currículo escolar.  

Buscamos um leitor que compreende bem, mas que também possa reconhecer 

quando não compreende. Parece algo trivial para leitores adultos e experientes, mas à 

criança nem sempre é dado o direito de discordar, e consequentemente, não identifica 

quando precisa melhorar. Ela pode não formular uma reflexão de maneira intencional, se 

distanciando cada vez mais do mundo da leitura, pois julga não pertencer a ele. 

O papel do professor como mediador não é daquele que somente corrige, mas 

que faz uma mediação pedagógica que contribui para a flexibilização do desenvolvimento 

da leitura do aluno. Esse processo precisa de discussão e debate, de sensibilidade, respeito 

e bases teóricas sólidas. O educador precisa ler para ensinar leitura. Durante esta pesquisa, 

várias questões inquietantes apareceram e, pelo estudo da literatura especializada, foi 

possível chegar mais perto de um esclarecimento. A prática em sala de aula exige preparo. 

A importância de escolher textos acessíveis, que respeitem a faixa etária dos 

alunos, mas que conseguem equilibrar-se com a questão do desafio foi aqui buscada. Deve 

existir um próximo passo a ser alcançado, seja no coletivo ou individualmente. Por isso a 

seleção da obra deve estar sensível às necessidades e aos interesses dos alunos. 

Concluímos também que o processo de compreensão leitora é um ciclo, pois o 

aluno precisa das estratégias de leitura para alcançar o status de leitor eficiente, e quanto 

mais o adquire, melhor se utiliza das estratégias e se torna mais habilidoso. 

A mediação feita pela professora teve como objetivo uma futura convergência 

para a leitura individual do aluno. Acreditamos que, num contexto ideal, a constante 

repetição desse processo levará o aluno à vivência num ambiente letrado; em segundo 

lugar, reconhecer, por que tem essa vivência, práticas e estratégias de abordagem e 

enfrentamento de textos e ideias. 
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Para isso, também concluímos que a escola deve ser local de incentivo maior da 

leitura. A literatura deve encontrar espaço amplo na cultura escolar. É preciso 

investimento em material e pessoal; bibliotecas e seus livros devem estar presentes 

amplamente na vida do aluno. Já é do conhecimento de todos que a escola pública tem 

grandes dificuldades no que se refere ao acesso à cultura por parte da comunidade escolar. 

Precisamos então de políticas públicas que proporcionem essa mudança de realidade. A 

escola como único lugar de acesso à leitura enfrenta uma carga excessiva de 

responsabilidades, e a criança poderia aprender muito mais se fosse imersa em outros 

ambientes letrados, como sua casa, museus, bibliotecas, etc. A presença dos livros deve 

ser quantificada e qualificada, pois o acesso ao conhecimento é essencial para 

cumprirmos a proposta de humanizar os alunos e formar cidadãos.  

Optou-se pelo estudo integral da obra Roverandom, pois acreditamos que isso 

traria (e trouxe) aos alunos a oportunidade de analisar a construção complexa de ideias 

representadas em uma novela extensa. A partir do momento que esta mediação foi 

planejada em partes (cinco aulas), os alunos puderam num primeiro instante ter contato 

com estratégias de compreensão do texto e repeti-las várias vezes. Essa repetição, embora 

com metodologias variadas de avaliação, traz ao aluno a perspectiva de que a leitura é um 

processo árduo, mas possível. Existem regras, mas elas podem ser aprendidas.  

Para a educação ser libertadora, ele deve contribuir para desenvolver e ampliar 

a consciência dos sujeitos. Não vemos aí outra possibilidade senão buscar uma leitura 

reflexiva, engajada em desvendar o mundo. Ler tem a ver com apropriação, empirismo e 

provocação. Pretende-se, então, com trabalhos futuros, investigar essa relação do leitor 

com o texto (em especial a fantasia), e como é possível encontrar soluções plausíveis para 

traduzir e transmitir esse desejo por leitura nas escolas de anos iniciais.  
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APENDICE A – PLANEJAMENTO DAS AULAS 

 

• Planejamento de atividades 1 

Passo-a-Passo Eixos de Ensino Observações Material 

Didático 

Tempo 

estimado  

Primeiro momento - Fazer apresentação 

física do livro. Falar sobre o autor e obras 

conhecidas. Falar sobre o contexto em que 

ela foi escrita. 

Roverandom é uma história escrita por 

Tolkien em suas férias em Filey (cidade 

praiana na Inglaterra) em família em 1925, 

junto com sua mulher Edith e seus três filhos: 

John (quase 8 anos), Michael (quase cinco 

anos) e Christopher (bebê de colo). Michael 

perdeu seu pequeno cachorro de brinquedo, 

e para consolá-lo, o pai criou esta história, 

que posteriormente se tornou livro o 

cachorrinho Rover e suas aventuras após 

perder-se de seu dono. 

Baseada na capa, fazer as seguintes 

perguntas: 

1. Sobre o que vocês acham que a 

Leitura/Escuta, 

Oralidade. 

Esta primeira etapa é de apresentação 

do livro e do autor, J.R.R. Tolkien. 

Os alunos poderão manusear o livro, 

bem como todos os demais livros da 

coleção pessoal da professora do 

mesmo escritor. Um dos fatos a se 

chamar a atenção nesta primeira 

conversa é que a história foi escrita 

para o próprio filho do Tolkien, de 

maneira que este é um livro com 

apelo emocional muito grande. 

Livros do 

mesmo autor de 

Roverandom, 

tais como: O 

senhor dos 

Anéis, Contos 

inacabados, O 

Silmarillion, O 

Hobbit, e o 

próprio 

Roverandom. 

10 minutos 
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história se trata? 

2. Há mais dois personagens na capa 

além do Rover, quem poderiam ser e 

qual sua participação na história? 

3. Que outras histórias fantásticas os 

alunos conhecem? 

4. Os alunos têm algum animal de 

estimação que se perdeu? Qual foi o 

desfecho da história? 

Segundo momento - Antes da leitura, instruir 

os alunos a anotarem todo novo personagem 

que surge durante a narrativa, bem como 

prestar muita atenção em suas características, 

tanto físicas quanto a personalidade. Em 

cada etapa serão feitas perguntas às quais as 

respostas serão dadas por eles, porém 

anotadas no quadro pela professora sem a 

necessidade de cópia por parte deles. Essas 

informações servirão de guia para a atividade 

final. 

A professora deverá ler até a página 5. 

Verificar com os alunos se as hipóteses sobre 

o que se tratava a história estavam corretas. 

Fazer as seguintes perguntas após a leitura: 

1. O que aconteceu com Rover? Por 

Leitura/Escuta, 

Oralidade. 

Iniciando a leitura, é importante que 

nesta primeira aula todas as suas 

etapas sejam feitas com calma, 

reforçando com os alunos a 

necessidade de estarem atentos à 

história, pois cada parte lida depende 

da anterior para ser compreendida. A 

anotações dos personagens são uma 

estratégia para que o aluno, não 

acostumado com narrações tão 

longas, não se perca no enredo. As 

anotações no quadro, embora feitas 

pela professora, são resultado da 

compreensão feita pelo próprio 

aluno. Lembrando que é papel da 

professora corrigir hipóteses e 

previsões equivocadas. Ao longo da 

Livro 

Roverandom, 

material pessoal 

do aluno 

(caderno e 

lápis). 

20 minutos. 
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quê? 

2. Como é a personalidade do cachorro? 

3. Quem é o mago? Como é a sua 

personalidade e por que ele 

transformou Rover em brinquedo? 

4. O que vocês acham que acontecerá 

com Rover? 

5. Ele mereceu ser transformado em 

brinquedo? 

6. Para onde será que acontecerá com 

Rover? 

leitura também deve estar atenta aos 

juízos de valor formados pelos 

alunos e explorá-los com diálogo 

respeitoso, treinando o aluno para 

que ele possa debater de forma clara 

e coesa. 

Terceiro momento - A professora deverá 

continuar a leitura até a página 8. Verificar 

com os alunos se as previsões anteriores 

estavam corretas. Fazer as seguintes 

perguntas após a leitura: 

1. O que os vendedores acharam do 

Rover? Como era a vida dele na loja? 

2. Quem veio buscá-lo? Para onde ele 

foi? 

3. Como Rover estava se sentindo? 

4. Os brinquedos e os camarões não 

queriam falar com ele? O que isso 

tem a dizer sobre o Rover? 

5. Todas essas coisas que acontecera 

Leitura/Escuta, 

Oralidade. 

Tanto nesta etapa como nas 

próximas, dialogar com os alunos 

para saber se eles já conseguem 

entender o que Rover fez e quais suas 

consequências, porque ele fez e como 

isso afeta seus sentimentos.  

Livro 

Roverandom, 

material pessoal 

do aluno 

(caderno e 

lápis). 

20 minutos. 
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são casuais ou obras do mago? 

6. Ele está passando por tudo isso por 

merecimento? 

7. O que acontecerá a seguir? Ele 

conseguirá fugir? 

Quarto momento - A professora deverá 

continuar a leitura até a página 14. Verificar 

com os alunos se as previsões anteriores 

estavam corretas. Fazer as seguintes 

perguntas após a leitura: 

1. Por que Rover não conseguiu fugir? 

2. Por que ele sempre voltava para a 

posição de pidão? O que isso 

significa? 

3. Para onde os meninos o levaram? 

Vocês já viram o mar? Como era a 

praia para onde ele foi levado? 

4. Como Rover estava se sentindo? 

5. Vocês acham que o aparecimento da 

Gaivota foi proposital? E do mago? 

6. Como era o Mago? O que será que ele 

fará com o Rover? 

Leitura/Escuta, 

Oralidade. 

Idem. Livro 

Roverandom, 

material pessoal 

do aluno 

(caderno e 

lápis). 

20 minutos. 

Quinto momento - A professora deverá 

continuar a leitura até a página 18. Verificar 

Leitura/Escuta, A partir desta etapa da história, as 

coisas ganham maior proporção. 

Livro 

Roverandom, 

20 minutos. 
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com os alunos se as previsões anteriores 

estavam corretas. Fazer as seguintes 

perguntas após a leitura: 

1. O que aconteceu com Rover? Como 

ele se sentiu? 

2. Vocês acham que Psamatos teve algo 

com isso? 

3. Como era Psamatos? Sua aparência e 

personalidade. 

4. Por que será que o cãozinho fico 

triste num primeiro momento ao 

conhecê-lo? 

5. Como é a relação entre os magos? 

6. Por que Rover nãos sabia o que 

queria? 

7. Como Rover se comportou com esse 

novo mago? Esse novo 

comportamento fez diferença? Por 

quê? 

8. Qual será a solução que o mago 

achará? O que os alunos têm em 

mente, sabendo que só Artaxerxes 

pode desfazer o feitiço? 

 

Oralidade. Dialogar com os alunos sobre toda a 

dinâmica da narrativa e sobre o que 

eles já concluíram da história de 

Rover. Adiantar o mínimo possível 

sobre o destino do cãozinho, 

mantendo o suspense e levando-os a 

levantar suas próprias hipóteses 

sobre o que ocorrerá. Revisar 

principalmente a lista de 

personagens, e verificar se os alunos 

identificam diferentes 

personalidades entre eles, bem como 

variações de humor e atitudes, e o 

porquê dessas variações.  

material pessoal 

do aluno 

(caderno e 

lápis). 
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Sexto momento - Os alunos serão divididos 

em grupos de cinco participantes. A história 

deverá ser ilustrada por eles. Cada grupo será 

incumbido de ilustrar e colocar pequenos 

resumos em cada cena. Essas ilustrações 

formarão um livro. A proposta se justifica 

pelo fato de o livro original ter pouquíssimas 

ilustrações, por isso faremos a nossa versão 

com diversos desenhos e texto resumido, 

descrevendo as ilustrações. As ilustrações 

serão encadernadas em forma de livro. 

Análise 

linguística/semiótica, 

Escrita/produção de 

texto. 

Nesta última etapa, embora já sendo 

de preferência dos alunos realizar 

produções artísticas ao invés de 

produzir textos, explicar que as 

ilustrações estão intimamente ligadas 

ao texto lido, e embora não tenham 

que fazer resumos extensos ou 

criações próprias, devem ser muito 

claros tanto nas ilustrações 

(coerentes à narrativa), bem como 

esses resumos, que podemos 

classificar melhor como frases-

chave, devem ser precisos em sua 

descrição da história.  

Folhas de papel 

A4, material 

pessoal dos 

alunos para 

desenhos e 

escrita. 

45 minutos.  
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• Planejamento de atividades 2 

 

Passo-a-Passo Eixos de Ensino Observações Material 

Didático 

Tempo 

estimado  

Primeiro momento - Falaremos sobre o 

primeiro capítulo lido na aula anterior. Os 

alunos deverão relembrar a história com o 

máximo de detalhes possíveis. A professora 

deve estar atenta às informações mais 

relevantes, principalmente as questões de 

compreensão inferencial e crítica. 

Leitura/Escuta, 

Oralidade. 

Quando reiniciamos a contação, 

devemos verificar o nível de 

compreensão em relação à etapa 

anterior. Verificar se a turma está 

acompanhando o ritmo da história e se 

há dúvidas ou entendimentos 

equivocados sobre o enredo. Todos 

devem andar juntos.  

Livro 

Roverandom. 

10 minutos. 

Segundo momento - A professor iniciará a 

leitura em voz alta do capítulo 2.  Instruir 

novamente os alunos a anotarem todo novo 

personagem que surge durante a narrativa, 

bem como prestar muita atenção em suas 

características, tanto físicas quanto a 

personalidade. Fazer as seguintes perguntas 

durante a leitura: 

1. Será que esta gaivota é a mesma que 

apareceu anteriormente? 

2. Para onde ela estaria levando Rover? 

3. Por que Rover não fazia muitas 

perguntas para a gaivota Mew? 

Leitura/Escuta, 

Oralidade. 

A anotação dos personagens serve 

como incentivo aos alunos para 

prestarem atenção na contação e dar a 

ela mais importância como atividade 

escolar. Principalmente se não for um 

hábito. Mas é importante que isto não 

seja regra em todas as leituras e que os 

alunos tenham momentos de escuta 

livre, sem escrita de alguma 

informação, dando a este momento 

caráter de maior deleite.  

Livro 

Roverandom, 

material 

pessoal do 

aluno (caderno 

e lápis). 

25 até 30 

minutos. 
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Como ele estava se sentindo? 

4. Rover começou a ser mais educado, 

qual a consequência dessa mudança? 

5. Quem moraria numa torre branca na 

lua? 

6. O que significa Rover? E 

Roverandom? 

7. Será que os dois cães vão ser amigos? 

8. Por que Artaxerxes ficou com raiva 

por Rover ter ido para a Lua? 

9. Por que todos tinham medo do 

homem da lua? 

10. O que será que o homem-da-lua faz 

na oficina? 

11. O que os alunos acham do Rover-da-

lua? Qual a diferença entre os cães? 

12. Por que o Dragão Branco era tão 

perigoso 

Terceiro Momento - Após a leitura, os alunos 

irão se dividir em pequenos grupos de até 

cinco integrantes. Será feito um jogo de 

perguntas com questões focadas na 

compreensão literal do texto, já que questões 

de compreensão inferencial e crítica se 

demonstram mais adequadas durante a 

leitura. As questões serão sorteadas e cada 

grupo terá sua vez de responder, visando a 

pontuação máxima ao final para vencer. 

Serão feitos também desafios de 

Oralidade, Análise 

linguística/semiótica. 

Esta etapa possibilitará a primeira 

conversa entre os alunos sem a 

mediação direta do professor. É 

importante que ela seja feita de maneira 

lúdica e divertida, que dê uma 

perspectiva aos alunos de que um livro 

pode trazer muitas possibilidades para 

ser abordado em sala e na vida.  

Perguntas em 

papel dobrado 

paras serem 

sorteadas.  

45 minutos até 

1 hora. 
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interpretação dos personagens, onde deverão 

compor uma breve cena de acordo com as 

características que eles já têm de cada sujeito 

do texto. 
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• Planejamento de atividades 3 

 

Passo-a-Passo Eixos de Ensino Observações  Material 

Didático 

Tempo 

estimado 

Primeiro Momento - Falaremos sobre os dois 

capítulos já lidos. Conversar com os alunos 

testando seus conhecimentos adquiridos ao 

longo da leitura, mas também dialogar com a 

classe sobre o que eles vêm construindo para 

si com essas leituras, e se isso é compatível 

com o que entendemos sobre compreensão 

leitora.  

Leitura/Escuta, 

Oralidade. 

É uma história muito mais longa do que 

o que é de costume ser lido em sala de 

aula. É preciso relembrar não somente 

as informações explícitas, mas, 

juntamente com os alunos em um 

diálogo constante, aprofundar os 

sentidos encontrados no texto.  

Livro 

Roverandom. 

10 minutos.  

Segundo Momento - A professora iniciará a 

leitura em voz alta do capítulo 3. Instruir 

novamente os alunos a anotarem todo novo 

personagem que surge durante a narrativa, 

bem como prestar muita atenção em suas 

características, tanto físicas quanto a 

personalidade. Fazer as seguintes perguntas 

durante a leitura: 

1. Os magos são misteriosos, mas 

claramente tem muito poder. Quais 

poderes vocês acham que vocês 

possuem? 

2. Vocês concordam que Roverandom é 

Leitura/Escuta, 

Oralidade. 

Esta etapa é importante para os alunos 

fixarem sua compreensão sobre a 

índole dos personagens e suas 

características físicas. Deste momento 

até o final surgem poucos personagens 

novos, então deve-se certificar-se de 

que o núcleo central da história já foi 

apreendido pelos alunos. Saber se eles 

compreenderam do que se trata e sobre 

quem se trata.  

Livro 

Roverandom, 

material 

pessoal do 

aluno 

(caderno e 

lápis). 

25 até 30 

minutos. 
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um cachorro bonzinho? Ele sempre 

foi assim? O que está acontecendo 

com ele para que o cão mude de 

comportamento? 

3. Qual seria diferença entre os sonhos 

feitos pelo homem-da-lua, e os 

sonhos feitos pelas aranhas? E a parte 

dos sonhos que as crianças trazem? 

4. Por que o homem-da-lua se 

comportava de maneira tão diferente 

quando estava no vale com as 

crianças? 

5. Rover, o cão-da-lua, sentiu saudades 

da terra? Quais atitudes revelam uma 

possível saudade? 

6. Todas essas aventuras tem sido para 

Rover de fato um castigo ou tem um 

lado bom? O que Rover aprendeu até 

agora e o que mudou em sua vida e 

pensamento? 

Terceiro momento - Este capítulo, embora 

um pouco maior em número de páginas, não 

agrega tantos detalhes e novos personagens. 

Então uma revisão após a leitura e resumo do 

que foi lido deve ser mais breve do que já 

feito anteriormente. A professora deve, nesta 

conversa após a leitura, ouvir o que os alunos 

já entenderam sobre o texto, corrigir 

qualquer conclusão errônea ou algum 

Leitura/Escuta, 

Oralidade. 

O momento de correção deve ser 

amável e assertivo. Alguns alunos 

ainda fazem conjecturas que não são 

coerentes com o enredo. É preciso 

investigar o porquê e como eles fazem 

essa linha de pensamento e ensiná-los 

estratégia adequada para autocorreção. 

Uma estratégia é sempre perguntar-se 

do que se trata e quem são os 

Livro 

Roverandom, 

material 

pessoal do 

aluno 

(caderno e 

lápis). 

10 minutos. 
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equívoco no entendimento da sequência dos 

fatos.  

personagens principais. Os alunos já 

traçam uma linha e focam no mais 

importante para depois partir para as 

informações implícitas. 

Quarto momento - Os alunos deverão 

produzir um texto individualmente. Será 

entregue uma folha pautada com o seguinte 

enunciado: “Escreva um texto sobre um 

mago criado por você! Um mago poderoso, e 

assim com Artaxerxes, Psamatos e o 

Homem-da-Lua, capaz de lançar 

encantamentos incríveis. Escolhas seus 

poderes, onde ele mora e nos conte como ele 

é! Escreva também uma história de 

aventuras, e seu mago será o personagem 

principal.” Esta redação deverá ter no 

mínimo 30 linhas e três parágrafos.  

Análise 

linguística/semiótica, 

Escrita/produção de 

texto. 

A produção de texto deve ser 

introduzida já mais adiante para que os 

alunos não achem de início que o livro 

é sinónimo de atividades monótonas e 

avaliativas. Isso eles já têm. Mesmo 

sendo importante avaliar, é preciso 

tomar esse cuidado para não aniquilar 

de maneira tão abrupta o gosto pela 

leitura. A delimitação do tema e 

tamanho também deve ser acrescida de 

instruções sobre a importância de o 

texto ter coerência e seguir uma linha 

lógica de pensamento.  

Material 

pessoal do 

aluno 

(caderno e 

lápis), folha 

impressa para 

os alunos 

escreverem a 

redação. 

50 minutos até 

1 hora e 15 

minutos.  
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• Planejamento de atividades 4 

 

Passo-a-Passo Eixos de Ensino Observações  Material 

Didático 

Tempo 

estimado  

Primeiro momento - Falaremos sobre o ponto 

final do último capítulo. É importante 

resgatar a história, mas por ela já estar 

alcançando o final, vamos nos ater aos fatos 

mais marcantes e recentes. Eles determinarão 

os passos seguintes e essa relação de causa e 

consequência deve ser ensinada aos alunos, 

para que eles observem essas “passagens” 

que os capítulos fazem.  

Leitura/Escuta, 

Oralidade. 

É preciso que nesta etapa os alunos já 

estejam aptos a listar os personagens, 

como eles se relacionam entre si e se 

localizam no enredo. Eles devem 

também identificar as relações de causa 

e consequência e produzir previsões e 

hipóteses coerentes com o 

conhecimento prévio adquirido ao 

longo das atividades. A professora deve 

ser mediadora entre aluno e autor, 

principalmente nos casos em que os 

alunos não fazem essas ligações entre 

as informações de maneira adequada.  

Livro 

Roverandom. 

10 minutos.  

Segundo momento - Iniciar a leitura em voz 

alta do capítulo 4. Este capítulo é extenso 

então será dividido em duas aulas. Ler até a 

página 74, que representa quase metade do 

capítulo. Instruir novamente os alunos a 

anotarem todo novo personagem que surge 

durante a narrativa. Fazer as seguintes 

perguntas durante a leitura: 

Leitura/Escuta, 

Oralidade. 

A leitura deve respeitar o tempo e 

disposição dos alunos. Leituras 

demasiado longas não são 

recomendadas, pois perdemos o foco 

da classe.  

Livro 

Roverandom, 

material 

pessoal do 

aluno 

(caderno e 

lápis). 

20 até 25 

minutos.  
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1. Por que Rover mudou de ideia e 

queria voltar para o menino? 

2. Por qual motivo Artaxerxes 

reforçaria seu feitiço? O que isso nos 

ensina sobre a sua personalidade? 

3. Qual será a diferença entre ir para a 

lua e ir para o fundo do mar? 

4. Como será que Artaxerxes irá receber 

Rover? 

5. Aprendemos o significado de Rover, 

aventureiro. Por que o autor adotaria 

esse nome para todos os cachorros? 

Quais as diferenças e semelhanças 

entre eles? 

Terceiro momento - Após a leitura, 

conversar sobre como a história está 

chegando ao final e como o personagem 

Rover tem mudado sua postura diante das 

situações. Dialogar com os alunos sobre o 

que eles têm aprendido para que aí seja feita 

uma ponte para o próximo momento. 

Leitura/Escuta, 

Oralidade. 

O diálogo sobre a construção de 

sentidos a partir do texto deve ser 

contínuo. Mesmo que para alguns não 

se acrescentem novas percepções do 

texto, há sempre novas ideias que os 

alunos querem expor e debater. A 

professora deve saber o que os alunos 

estão pensando e dar abertura para esta 

conversa. Verificar se todos estão 

acompanhando sempre. Há também a 

necessidade de abrir espaço para que os 

alunos explicam uns aos outros suas 

dúvidas e opiniões (sempre 

monitorados pela professora), isso é 

importante para sua maturidade como 

Livro 

Roverandom, 

material 

pessoal do 

aluno 

(caderno e 

lápis). 

10 minutos. 
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leitores.  

Quarto momento - Os alunos terão um dever 

de casa, que será pesquisar sobre as baleias 

francas e trazer na próxima aula. 

Análise 

linguística/semiótica, 

Escrita/produção de 

texto. 

A pesquisa busca trazer aos alunos a 

experiência de ampliar a literatura e 

esclarecer seu objetivo de maneira mais 

prática. Há a possibilidade de utilizá-la 

para instrução tanto formal quanto para 

sanar curiosidades pessoais. Ela 

enriquece nos conhecimentos enquanto 

auxilia em nossa formação.  

Material 

pessoal do 

aluno 

(caderno e 

lápis). 

5 minutos. 

Quinto momento - Se dará na próxima aula. 

Conversaremos sobre as pesquisas feitas 

pelos alunos. Alguns estudantes serão 

escolhidos para ler a pesquisa e podemos 

esquematizar no quadro tudo que 

aprendemos sobre as baleias francas.  

Oralidade, Análise 

linguística/semiótica, 

Escrita/produção de 

texto. 

A devolutiva da pesquisa mostrará se 

os alunos estão aptos para fazer essa 

correlação intertextos, principalmente 

porque a baleia do livro diverge da 

espécie em real em suas características. 

A professora deve conversar com os 

alunos sobre a importância de não se 

restringir a uma única leitura como 

forma de aprimorar conhecimentos. A 

literatura fantástica traz muitas 

extrapolações da realidade, e serve para 

ensinar aos alunos a distinguirem o que 

é fato concreto da ficção. 

Livro 

Roverandom, 

material 

pessoal do 

aluno 

(caderno e 

lápis). 

15 até 20 

minutos.  

Sexto momento - Continuaremos então a 

leitura até o final do capítulo 4. Uma breve 

revisão sobre como finalizamos a leitura 

Leitura/Escuta, 

Oralidade. 

A parte final do capítulo 4 nos mostra a 

mudança de comportamento de um dos 

personagens com temperamento mais 

Livro 

Roverandom, 

material 

20 até 25 

minutos. 
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anterior. Fazer as seguintes perguntas 

durante a leitura: 

1. O que vocês sabem sobre as sereias? 

Por que elas nãos seriam confiáveis? 

2. Qual seria o motivo de Artaxerxes 

evitar tanto Roverandom? Ele estaria 

mesmo tão ocupado? 

3. O que indica que os cachorros da lua 

e do mar mentem sobre a sua idade?  

4. Como toda a situação com a 

Serpente-marinha afetou Artaxerxes? 

Como isso influenciou no trato com 

Rover? 

 

difícil. É uma oportunidade de 

conversar com os alunos sobre os 

motivos dessa mudança, as 

consequências de nossos atos e como 

isso influencia a nossa convivência 

com o próximo.  

pessoal do 

aluno 

(caderno e 

lápis). 

Sétimo momento - Ao terminar a leitura, a 

professora deverá relembrar aos alunos de 

que este é o penúltimo capítulo. Perguntar 

aos alunos sobre o que eles esperam do 

último capítulo, o que acham que irá 

acontecer. Também devemos debater sobre a 

causalidade dos fatos, ou se tudo foi 

intencionalmente arquitetado, já que o 

narrador deixa esta questão em aberto. 

Leitura/Escuta, 

Oralidade. 

Questões em aberto nos textos irão 

possibilitar aos alunos o exercício da 

construção de seu próprio juízo sobre a 

história, mas primeiramente tendo 

entendido a mensagem do autor.  

Livro 

Roverandom, 

material 

pessoal do 

aluno 

(caderno e 

lápis). 

5 até 10 

minutos. 

Oitavo momento - A professora distribuirá 

atividade individual com passatempos 

referentes ao texto: palavras-cruzadas e caça-

Análise 

linguística/semiótica, 

Embora mais lúdico, o passatempo 

permite a questão do desafio pessoal. 

Os alunos gostam muito de jogos 

Material 

pessoal do 

aluno 

25 até 30 

minutos.  
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palavras.  Escrita/produção de 

texto. 

coletivos e competição, mas que nem 

sempre são possíveis, pois demandam 

muita energia e organização na agenda. 

Atividades desse modelo são 

apreciadas por eles e ao mesmo tempo 

tranquilas para a classe.  

(caderno e 

lápis), 

material 

impresso com 

passatempos.  
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• Planejamento de atividades 5 

 

Passo-a-Passo Eixos de Ensino Observações Material 

Didático 

Tempo 

estimado  

Primeiro momento - A professora deve 

enfatizar que esta é a leitura do último 

capítulo. Será entregue o texto referente ao 

livro original, em formato de um “minilivro”, 

impresso e organizado de maneira a ter a 

aparência do texto físico utilizado nas aulas 

anteriores. Cada um terá o seu e deverá 

acompanhar individualmente. Os alunos 

deverão lembrar-se do momento em que o 

último capítulo se encerra e expor quais suas 

hipóteses para o desfecho do livro. Também 

deverão falar sobre as lições aprendidas 

pelos personagens e a relevância de suas 

experiências para a sua mudança de caráter e 

comportamento. 

Leitura/Escuta, 

Oralidade. 

Numa atividade ideal todos teriam 

acesso ao livro desde o começo das 

atividades com “Roverandom”. O 

texto físico os aproxima da literatura, 

pois tira os alunos do lugar de meros 

expectadores da leitura em voz alta e 

os coloca para manusearem o saber 

que irão adquirir. Isso é muito mais 

estimulador, mas nem sempre 

possível. Na falta do texto integral, 

buscou-se trazer para os alunos a 

história no formato mais próximo 

possível do livro. 

Livro 

Roverandom 

para os alunos.  

10 até 15 

minutos.  

Segundo momento - A leitura deve ser feita 

inicialmente pela professora e depois 

intercalada entre os alunos, em especial os 

que apresentam a leitura em voz alta mais 

desenvolvida, para que os sentidos do texto 

não se percam com a demora em decodificar 

Leitura/Escuta, 

Oralidade. 

A leitura feita pelos alunos deve ser 

pensada de maneira a agregar na 

construção dos sentidos. O aluno com 

dificuldades de decodificar as 

palavras deve ter seu momento de 

leitura em voz alta, pois isso o ajudará 

Livro 

Roverandom 

para os alunos. 

20 até 25 

minutos. 
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as palavras. Os alunos deverão esforçar-se na 

dramatização, a fim de manter o interesse dos 

colegas.  

muito, mas nessa atividade não se 

julgou ser o ideal. Poderia perder-se 

no que se refere ao foco dos outros 

alunos. A interpretação por parte de 

quem lê é importante, pois a 

professora pode perceber melhor o 

que foi formulado pelo aluno em 

relação aos personagens, quais 

aspectos eles melhor identificam em 

cada uma na hora de interpretá-los.   

Terceiro momento - Finalizada a leitura, os 

alunos poderão responder às seguintes 

perguntas: 

1. Os alunos gostaram do livro? 

2. Gostaram das aulas? 

3. O que mais gostaram na história e o 

que não agradou? 

4. Há algo que não gostaram na aula? 

5. Há algo que não gostaram na 

condução da professora responsável? 

Leitura/Escuta, 

Oralidade, Análise 

linguística/semiótica.  

A devolutiva dos alunos na conclusão 

das atividades servirá para o 

enriquecimento dessa prática. A 

oportunidade de ouvi-los é importante 

para a professora e para eles também, 

pois exercitam a fala e a capacidade 

de expor seu ponto de vista em sala e 

na vida. Já a professora poderá 

observar desenvolvendo-se como 

sujeito leitor, bem como analisar sua 

postura em sala e a eficácia de seus 

métodos.  

Livro 

Roverandom 

para os alunos. 

10 até 15 

minutos. 
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APÊNDICE B: DESENHOS 

 

Foto 1 - Desenho 

 

Foto 2 - Desenho 

 

Foto 3 - Desenho 
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Foto 4 - Desenho 

 

Foto 5 - Desenho 

 

Foto 6 – Desenho 
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Foto 7 - Desenho 

 

Foto 8 - Desenho 
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APÊNDICE C: REDAÇÃO 

 

Foto 1 – Redação 

 

Foto 2 - Redação 

 

Foto 3 - Redação 
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APÊNDICE D: PASSATEMPOS 

 

Foto 1 - Passatempo 
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APÊNDICE E: SARAU 

 

Foto 1 - Maquete 

 

Foto 2 - Maquete 

 

Foto 3 - Maquete 
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Foto 4 - Maquete 

 

Foto 5 - Maquete 

 

Foto 6 – Maquete 
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Foto 7 - Maquete 

 

Foto 8 - Maquete 

 

Foto 9 – Maquete 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

Foto 10 - Maquete 

 

Foto 11 - Maquete 

 

Foto 12 – Mural 
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Foto 13 - Mural 

 

Foto 14 - Mural 

 

Foto 15 - Maquete 
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Foto 16 - Maquete 

 

Foto 17 - Mural 
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APÊNDICE F: LIVRO 

 

Foto 1 – Livro para os alunos 

 

Foto 2 – Livro para os alunos 

 

 


