
 
 

 

PRODUTO FINAL – PRD 2015 

 

 

 

 

 

Maria de Fatima Matheus Domingos da Silva 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES DE INCENTIVO À FORMAÇÃO DE LEITORES ATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

Fevereiro/2016 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E 

CULTURA - PROPGPEC 



 

Maria de Fatima Matheus Domingos da  Silva 

 

 

 

 

AÇÕES DE INCENTIVO À FORMAÇÃO DE LEITORES ATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenadora: Prof.ª Dr.ª Ana Cistina Viegas 

 
Orientador/Supervisor: Prof. Dr.ªMáxima de Oliveira Gonçalves 
 
Campus de atuação no Colégio Pedro II: Engenho Novo II 
 
Área III / Disciplina: Língua Portuguesa 
 
Instituição de Origem: E. Municipal Professora Odete Teixeira da Silva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 
Fevereiro/2016 

Produto final apresentado ao Programa de 
Residência Docente, vinculado à Pró-Reitoria 
de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e 
Cultura do Colégio Pedro II, como requisito 
parcial para obtenção do título de 
Especialista em Docência da Educação 
Básica na Disciplina Língua Portuguesa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATALOGAÇÃO NA FONTE 

COLÉGIO PEDRO II / PROPGPEC / BIBLIOTECA PROFESSORA SILVIA 

BECHER  

 

 S586  Silva, Maria de Fátima Matheus Domingos da. 

    Ações de incentivo à formação de leitores ativos / Maria de Fátima 

Matheus Domingos da Silva. - Rio de Janeiro, 2016. 

               36 f. 

 

   Produto Final (Especialização em Docência da Educação Básica na 

Disciplina Língua Portuguesa) – Colégio Pedro II. Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura. Programa de Residência 

Docente. 

  Orientador: Máxima de Oliveira Gonçalves. 

                                        

1. Língua portuguesa – Estudo e ensino. 2. Produção textual. 3. 

Leitura. 4. Práticas pedagógicas. I. Gonçalves, Máxima de Oliveira. II. 

Colégio Pedro II. III. Título. 

                                                                                                     

                                                                                                        CDD: 469                                                                                   

 
Ficha catalográfica elaborada pela Bibliotecária Simone Alves da Silva – CRB7 5692 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Maria de Fatima Matheus Domingos da Silva 

 

 

 

 

 

AÇÕES DE INCENTIVO À FORMAÇÃO DE LEITORES ATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovado em: _____/_____/_____. 

 

 
 

 

Profª. Drª. Máxima de Oliveira Gonçalves; Colégio Pedro II  
 
 
 

Profª. Drª.Marta Rodrigues; Colégio Pedro II - Campus Humaitá 
 
 
 

Profª. Drª. Valéria Cristina de Abreu Caetano; Colégio Pedro II 

Produto final apresentado ao Programa de 
Residência Docente, vinculado à Pró-
Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, 
Extensão e Cultura do Colégio Pedro II, 
como requisito parcial para obtenção do 
título de Especialista em Docência da 
Educação Básica na Disciplina Língua 
Portuguesa 



 

AGRADECIMENTOS  

 

A Deus, o autor e consumador de minha fé. 

 

À minha orientadora Prof.ª Dr.ª Máxima Oliveira Gonçalves, pelo estímulo e por 

nunca ter desistido de mim. Obrigada, pelos “puxões de orelha,” pela confiança e por ter 

acreditado em mim, algumas vezes, mais do que eu mesma.  

 

 Aos meus pais Osmani Curado e Luzinete Matheus. Amo vocês. 

 

Às minhas irmãs: Elisabeth, Luciana e Lisangela que em todos os momentos 

estiveram ao meu lado apoiando e dando-me forças para seguir o caminho da sabedoria e 

do conhecimento.  

 

 Aos meus amigos e parentes que, direta ou indiretamente, me incentivaram e me 

ajudaram. Um agradecimento especial à amiga Tatiane Varela Macêdo de Andrade, pela 

imensa força e paciência  nos momentos de dúvidas e ansiedades. 

 

Ao meu esposo Everaldo Domingos da Silva pelo total apoio e à minha querida filha 

Ana Carolina Matheus, meu tesouro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toda educação no momento, não parece 
motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, 
no entanto produz naqueles que assim 
foram exercitados um fruto de paz e de 
justiça. 

Hebreus 12.11  

 

 



 

 

 

 

RESUMO 

 
Maria de Fatima Matheus Domingos da Silva. ACÕES DE INCENTIVO À FOMAÇÃO DE 
LEITORES ATIVOS, 2015. Produto Final (Especialização em Docência da Educação Básica 
na Disciplina Língua Portuguesa) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 
Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2016. 
 
Vários trabalhos vêm abordando o tema leitura em sala de aula sem, no entanto, investigar 
o surgimento de um leitor como sujeito. Este trabalho supre essa lacuna nos estudos de 
linguística relatando uma experiência de práticas pedagógicas em uma turma de 6º ano da 
Escola Municipal Professora Odete Teixeira da Silva. Descrevemos uma intervenção nos 
moldes de uma pesquisa-ação que procurou oportunizar eventos de leitura e produção de 
textos. Parte-se do princípio de que a inserção dos sujeitos no mundo da leitura permite a 
construção de uma lente que amplia a visão de mundo, dando maior poder de participação 
enquanto leitor num espaço social predominantemente estruturalista e psicolinguista.  Tendo 
natureza qualitativa, o estudo analisa a produção textual coletiva de 18 alunos em três 
momentos. Os resultados indicam que os caminhos que levam o aluno tornar-se um leitor-
autor passa por um compromisso de trabalho com a linguagem, no qual ele se identifica 
como sujeito do discurso, afastando-se de práticas escolares que projetam “regras 
ditadoras” como aquele que mais se assemelha ao discurso dos livros didáticos que acabam 
por exercer um efeito contrário que embacia a imagem que a prática da leitura almeja 
alcançar. 
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ABSTRACT  

 

Maria de Fatima Matheus Domingos da Silva. INCENTIVE ACTIONS FOR THE 
FORMATION OF ACTIVE READERS, 2015. Final Product (Specialization in Teaching Basic 
Education on the Portuguese Language Subject) – Colégio Pedro II, Pro-Rectory of 
Postgraduate Studies, Research, Extension and Culture – PROPGPEC, Rio de Janeiro, 
2016. 
 
Several works have been approaching the reading in the classroom matter without, however, 
investigating the appearance of a reader as subject. This work fills the gap in the linguistic 
studies, reporting an experience of pedagogical practices with a 6th grade class at Escola 
Municipal Odete Teixeira. We describe an intervention in the form of a research-action that 
attempted to facilitate reading and text production events. It is assumed that the insertion of 
the subjects in the world of reading allows the construction of a lens that broadens the 
worldview, giving them more power of participation as readers in a social space that is 
predominantly structuralist and psycholinguist. With its qualitative nature, the study analyzes 
the collective textual production of 18 students in three occasions. The results indicate that 
the paths leading the student to becoming a reader-author go through a work commitment 
with the language, in which he or she identifies himself/herself as the speech subject. From 
that, the student is able to steer away from school practices that stablish “dictatorial rules”, 
which are very common in schoolbooks that ultimately exert an opposite effect by blurring the 
image the reading practice covets to reach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Reading, text production, teaching 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A importância desta pesquisa se reflete em buscar uma reflexão a respeito tanto da 

finalidade do incentivo à leitura baseada na ampliação do espaço para o livro na escola, 

como no propósito de criar estratégias que estimulam à frequência do educando a obra 

literária, visando o caráter grupal-coletivo.  

 Dessa forma, no prefácio do livro Uólace e João Victor, Ruth Rocha convida o leitor a 

participar também da construção da narrativa: “Como num jogo mágico, Rosa Amanda faz 

de você também um pouco autor deste livro. É você quem vai compor o princípio, o meio e o 

fim da história desses meninos” (STRAUSZ, 2003, p.4)  

 Assim sendo, esta pesquisa propõe novas alternativas para o professor, objetivando 

atingir este alvo na companhia solidária dos alunos, visando a circunscrever um novo 

perímetro para a leitura em sala de aula, sugerindo um relacionamento mais participativo 

entre professor e aluno. 

 Nesta medida, este trabalho se dividirá em três partes. A primeira abordará uma 

breve discussão dos pressupostos teóricos que orientaram esse estudo. No segundo item, 

apresentaremos o entrelaçamento entre a teoria e a prática em sala de aula. Por último, a 

descrição das etapas das atividades desenvolvidas com os alunos do sexto ano, turma 165, 

da Escola Municipal Professora Odete Teixeira da Silva, localizada no Município de 

Paracambi. 

 Pretendemos construir conhecimentos de base teórica e prática com aplicabilidade 

nos processos de ensino e aprendizagem, buscando proporcionar a formação de estudantes 

capazes de realizar uma leitura compreensiva e socialmente interativa. Visaremos repensar 

as teorias pedagógicas que envolvem tais práticas a fim de melhor desenvolver a formação 

de leitores críticos, reflexivos e conscientes do seu papel nesta nossa sociedade letrada, 

construída a partir de conhecimentos livrescos. Ressaltamos que é importante adotar uma 

nova perspectiva em relação ao estudo do texto, seja em atividades de leitura ou de 

produção textual, o que permitirá o leitor desvendar os sentidos do texto e o dialogar com 

ele, a partir de seu conhecimento prévio e de sua experiência leitora. Estimular o leitor a 

olhar para si é o primeiro passo para a transformação.  

 Com base nesses pressupostos, a ação efetuada no Programa de Residência 

Docente do Colégio Pedro II (PRD) estimulou, através das práticas realizadas, o ato de olhar 

para si mesmo e (re) construir-se. Para isso, foram realizadas atividades de reconto e, 
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concomitantemente, práticas envolvendo a (re) construção de suas identidades sociais. 

Refletir é o primeiro passo para a formação de cidadãos, sujeitos capazes de se apropriarem 

do conhecimento para se situarem no mundo em que vivem. Essa é a concepção adotada 

nesse trabalho ao tratar a prática de leitura como forma de intervenção social. 
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2 OBJETIVOS 

 

 2.1 Geral: 

 

 O objetivo geral desta pesquisa é incentivar a leitura em sala de aula, possibilitando o 

surgimento de um leitor autônomo e participativo, abrindo caminhos para uma nova geração 

de cidadãos criativos que apóiem a ampliação do espaço do livro na escola e que 

mergulhem em sua paixão leitora. 

 Segundo os PCNS o professor precisa ter um equilíbrio entre a necessidade de 

aprendizagem do aluno e o conteúdo escolar abordado, assuntos que muitas vezes são 

vistos como fins e não como meios. Partindo dessa premissa entendemos que envolver o 

aluno no processo ensino-aprendizagem é tarefa árdua que só poderá ter êxito quando a 

educação sair de sua forma superficial e mergulhar no referencial de qualidade para o saber. 

 Percebemos nas aulas de Produção Textual o total desinteresse por parte da grande 

maioria dos alunos no campo da leitura. Muitos deles até diziam que ler era uma tarefa 

“chata” e “difícil”. A desmotivação em sala de aula era tamanha que os poucos que 

acompanhavam a disciplina não por gostar, mas por mera preocupação com suas notas, 

eram levados a não participarem mais das atividades propostas. 

 A partir de então pensamos criar estratégias que envolvessem todo o grupo e 

transformassem de uma vez por todas aquele ‘medo’ em um novo olhar para aquilo que 

moveria suas vidas para frente. 

 

 2.2 Específico 

 

 O objetivo específico é a criação de estratégias para o envolvimento dessa leitura. 

Como propostas de uma ação motivadora nesse momento de mudanças que alcançaram 

não só os alunos, mas também seu mediador,abordaremos em tópicos as propostas do 

projeto: 

 Visita à biblioteca para a leitura do livro Uólace  e João Victor de Rosa Amanda 

Strausz; 
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 Convite à sala de vídeo com o filme Cidade dos Homens, episódio de Uólace e João 

Victor; 

 Roda de Conversa na quadra da Escola para a elaboração do 13º capítulo da leitura 

realizada; 

 Preparativos para o nosso Chá Literário, tais como cartazes em homenagem à 

escritora Rosa Amanda e a criação de um lapbook contando um pouco da história de 

vida de cada participante; 

 Lançamento do 13º capítulo criado pela turma 165 em nosso Chá Literário; 

 Contato com a escritora Rosa Amanda Strausz e seu fedback; 

 Agendamento do próximo Chá Literário e confirmação da presença da escritora. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

Antes da convocação para o PRD, passamos por momentos tensos e de total 

desânimo em nossa caminhada. Como tornar-se um motivador como aborda (Zilberman, 

1986), se o próprio “canal” estava cheio de entulhos em sua passagem? Em 2014 

ingressamos na Escola Municipal Professora Odete Teixeira da Silva, encontrando uma 

realidade totalmente diferente daquela vivida nos últimos anos. Sofrendo ameaças e 

deparando-se com o total descaso e revolta por parte dos alunos que vinham de uma 

realidade bem sofrida e cheia de medos. Por conta dessa ameaça, pensamos em mudar de 

Município e até desistir de dar continuidade ao Programa Residente Docente. Em conversa 

com nossa orientadora Drª. Máxima Gonçalves, obtivemos um novo olhar e fomos 

impulsionados a continuar seguindo em frente, vencendo nossas inquietações e reagindo 

aos percalços de uma forma positiva e inovadora. Foi quando Máxima, nos propôs levar 

para nossa sala de aula a leitura do livro Uólace e João Victor de Rosa Amanda Strausz que 

além de escrever uma história voltada para a realidade de nossos alunos, incentiva o 

surgimento do leitor/autor como num jogo mágico, permitindo a composição do início, meio e 

fim da história lida. 

Ruth Rocha (2003) comenta no prefácio do livro que Uólace e João Victor foi tão 

premiado que inspirou uma série para a televisão- Cidade dos Homens, dirigida por 

Fernando Meirelles (o mesmo diretor do filme Cidade de Deus) e pela atriz Regina Casé: 

“Regina conta que um dia ganhou o livro de sua filha, e ficou muito 
emocionada com os encontros e desencontros desses dois mundos: o de 
Uólace, Cachorrão Duplex e Catuaba (0 mundo da calçada, ou melhor, da 
sarjeta) e o da turma da escola de João Victor, Zé Luiz e Lucas) “ 
(STRAUSZ, 2003, P.4) 

Uma obra envolvendo uma mistura de sentimentos cheia de humor, suspense, 

aventura e muita emoção, que fez parte não só da vida da atriz Regina, mas também de 

toda a turma 165 do bairro de Lages – Paracambi/RJ. 

A partir de então fomos totalmente transformados e levados a viver uma nova fase de 

nossas vidas que nos permitiu viver experiências incríveis que serão lembradas em  nosso  

futuro, e servirão de lição a muitos educadores que possam estar passando pelas mesmas 

“sombras”  por que passamos, mas que ao conhecerem  tais experiências  permitam-se 

levar  à uma reflexão de que é possível não só transformar-se, mas também  serem 

facilitadores de transformações em suas salas de aula que de  apáticas, tornem-se um 

campo germinado de paixão e envolvimento pela leitura. 
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4 METODOLOGIA 

 

Nosso método de pesquisa qualitativa busca entender em sua profundidade as 

dificuldades que os alunos em sua maioria das vezes mostram ao realizar atividades de 

leitura na escola. 

“[...] pedem descrições, compreensões e análises de informações, fatos, 
ocorrências que naturalmente não são expressas por números” (MARTINS, 
THEÓPHILO, 2007, p.135).” 

 

 Segundo Theóphilo (2007) as pesquisas qualitativas permitem a imersão do 

pesquisador no ambiente pesquisado, oportunizando um envolvimento direto com o grupo. 

Foi o que aconteceu em nossa proposta trabalhada. 

A sequência didática foi ocorrendo num processo lento, uma vez que procuramos em 

primeiro lugar, vencer nossos próprios ‘medos’ para depois dar passos e avançar em nossa 

pesquisa. O convite à biblioteca fora uma tarefa muito difícil, pois em nossa Escola, os 

alunos, principalmente do turno da tarde e repetentes por mais de um ano seguido, eram 

considerados vândalos não podendo assim freqüentar o ambiente. Pedimos à direção que 

no primeiro momento relutou, mas por insistência de nossa parte, resolveram liberar 

impondo muitas restrições. Colocamo-nos inteiramente responsáveis caso houvesse algum 

contratempo, o que felizmente não acontecera. 

Por entender que um leitor pode ser capaz de identificar e de entender a informação 

essencial que um texto apresenta, mas nem sempre sabe o que o autor quer dizer com ele 

procuramos trabalhar dois passos fundamentais: 

  A Contextualização do texto, procurando situá-lo na época em que foi produzido e 

na tradição cultural à qual pertencia.  

 A descoberta da intenção do autor: partindo do pressuposto que por trás de todo 

texto há um autor que o compôs com uma determinada intenção caso se consiga 

interpretar corretamente o texto.  

No livro João Victor e Uólace de Rosa Amanda, observamos uma intenção 

persuasiva da autora que propôs a ampliação da história incentivando  o surgimento de 

novos  escritores, o que nos ajudou muito durante o processo de pesquisa. Podemos 

observar que a leitura foi compreendida, interpretada e provocou opiniões de nossos leitores 

o que nos permitiu avaliar as ideias expostas pelos alunos e sua repercussão. Após o 
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estudo do livro, a fim de ampliar a visão de leitura dos educandos, propomos na sala de 

vídeo o filme Cidade dos Homens – episódio João Victor e Uólace. Em seguida nos 

dirigimos à quadra da escola para conversarmos sobre uma possível escrita do 13° capítulo 

do livro mudando os rumos de nossos personagens, o que fora cogitado pelos próprios 

alunos. A inspiração e criatividade fizeram parte desse momento que não ficou somente 

dentro da Escola Professora Maria Odete Teixeira, mas que através do contato com sua 

autora gerou a culminância do projeto e trouxe novas expectativas para nossos presentes 

leitores/escritores.   
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5 EMBASAMENTO TEÓRICO  

 

 

5.1 Leitura na escola 

 

Freire(2001) permite-nos refletir sobre o ato da leitura que é envolvida pela 

linguagem e realidade entrelaçadas dinamicamente: 

 

 “Refiro-me a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra e a 
leitura desta implica a continuidade da leitura daquele” (Freire, 2001, p.20) 

 

Entender o texto a partir de seu contexto abre caminhos para um leitor autônomo e 

crítico nessa sociedade letrada. Através de seu próprio testemunho que resultou em um 

sensacional método de letramento que perpassa gerações, o autor mostra caminhos que 

devemos trilhar como educadores a fim de nos tornar facilitadores no processo do 

letramento do educando. Ele reprova atividades tradicionais, e aponta meios que permitem-

nos sair da condição de ‘opressores’ para ‘libertadores’ daqueles que sonham conquistar 

sua autonomia. Método este que é trabalhado de maneira dinâmica e viva, sem mecanismos 

que manchem a real essência do ato de ler.  

Mostra a conquista da leitura a partir de práticas voltadas para a percepção crítica, 

uma leitura antes da ‘palavra’ a leitura de ‘mundo’ que permite aos grupos uma 

compreensão diferente de sua carência, voltada para o contexto político que torna o leitor 

antes de tudo um cidadão consciente do seu papel nessa sociedade letrada, sabedor de 

seus direitos e deveres. 

Segundo Zilberman (1986): 

“Caracterizando a experiência fundamental da realidade, a leitura pode ser 
qualificada como a mediadora entre cada ser humano e seu presente” (p.19) 

 

Para a autora a habilidade de leitura é um fator importante para assimilação dos 

valores na sociedade. Intitulando o ato como uma conquista da ação da escola nos seus 

primeiros anos, Zilberman expõe sua preocupação quanto ao rompimento do círculo 

ideológico que agora se apresenta em nossas escolas de um modo mecânico e estático. A 

leitura tem-se confundido com a aquisição de um hábito e que consequentemente perdeu 

sua essência inicial, chegamos a um ponto em que o aluno não sabe da real importância do 

ato de ler, o que o torna um mero receptor de códigos, com suas leis. Outrora o homem 

primitivo, por meio de sua cultura, propôs uma leitura de mundo através do meio que vivia, e 

é essa significação que procuramos resgatar só que agora depositada no texto escrito. Sua 
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estrutura é marcada por uma imagem simbólica do mundo que se deseja conhecer, e por 

não se dar de uma maneira completa e fechada, permite o leitor preencher as lacunas 

formuladas pelo escritor, com suas vivências e imaginações. 

A escritora qualifica a experiência como mediadora entre a leitura e cada ser humano 

através de um entrelaçamento comprometido. De um lado, o leitor que além de decifrar abre 

espaço para novas e infindáveis perspectivas. De outro, o texto que não consegue escapar 

às mudanças motivadas pelo olhar desse leitor. A preservação dessas relações é que estão 

sendo postas em risco pelas escolas que precisam arriscar-se mais para cumprir sua 

missão que se dizem servir, abrindo mão daquilo que a afasta de sua verdadeira intenção: 

“Propondo-se como auto-suficiente, simboliza uma autoridade em tudo contrária à 
natureza da obra de ficção, que, mesmo na sua autonomia, não sobrevive sem o 
diálogo que mantém com seu destinatário.” (Zilberman, 1986, p.21) 

O que se busca é o resgate de uma leitura que proponha o enriquecimento do aluno, 

sem regras ditadoras àquelas reprovadas por Freire (2001) e que levam-no para longe de 

suas práticas leitoras, e o incentivo à descobertas que agucem suas imaginações, deixando-

os livres para experiências individuais. Tornando assim as propostas de ensino mais 

satisfatórias e provocadoras de transformações. 

 

5.2 O papel do leitor, do professor e do texto em sala de aula 

 

Geraldi (2004) comprova que existe uma superficialidade na prática de leitura em 

aula: “Na escola não se escrevem textos, produzem-se redações. E estas nada mais são do 

que a simulação do uso da língua escrita.” (p.90) 

Buscar mudanças e não tapar o sol com a peneira é uma proposta de bastante 

relevância neste capítulo, mesmo sabendo que as respostas, para a questão levantada, não 

são tão simples assim. O primeiro passo é reconhecer que as práticas aplicadas por nós, 

educadores, precisam urgentemente ser repensadas.  Estimular e não simular os alunos. 

Estímulo esse que busca uma ação e gera uma reação, e visa sair da superfície atingindo a 

profundidade da causa do problema. Eis a questão, estamos simulando ou estimulando? 

Ensinamos uma linguagem enquanto ação sobre o outro ou não temos nenhuma 

perspectiva de reação? Assumir a realidade é o primeiro passo para buscarmos soluções 

cabíveis que mudarão os rumos dessa triste realidade. 

A necessidade de se ultrapassar a superficialidade e dominar o uso da linguagem em 

sua modalidade oral e escrita são fatores fundamentais para alcançar êxito no ensino-

aprendizagem. O autor defende que o ensino da Língua Portuguesa deveria centrar-se em 
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três etapas: “leitura de textos, produção de textos e análise lingüística ”(Geraldi, 2004. p.88). 

Não basta saber usar a língua, mas é preciso analisá-la para uma boa aplicabilidade de seu 

uso. Percebe-se em sala de aula que os alunos assumem o papel de meros reprodutores de 

“ecos”, seus verdadeiros aliados, que tem o papel não só de anulá-los como indivíduos 

capazes de sua autonomia, mas de  torná-los estereotipados e vistos como àqueles que só 

entendem a linguagem em sua artificialidade o que compromete e dificulta seu empenho no 

desenvolvimento escolar.  

Pensando na prática de leitura em sala de aula, analisamos o fragmento seguir a fim 

de entendermos os papéis de cada envolvido nesse processo: 

 

“Leitura é um processo de interlocução entre leitor/autor mediado pelo texto. 
Encontro com o autor, ausente, que se dá pela sua palavra escrita.” 
(Geraldi, 2004, p.91) 

 

Entendemos que o papel do autor é diluir-se em seu texto tornando-se uma ponte 

para que seu leitor transforme-se em um atribuidor de significações. O papel do leitor é o de 

alcançar intimidade com o texto envolvendo-se, tornando-se amadurecido e capaz de 

compreender com profundidade aquilo que se lê. E que o papel do professor será o de mera 

testemunha nesse movimento e não como um simulador de “ecos”.  “O diálogo do aprendiz 

de natação é com a água, não com o professor”(Geraldi, 2008, p.92), assim também ocorre 

entre aluno/texto/ professor. Se cada participante entender e desempenhar sua função ter-

se- á resultados positivos.  

Ante o texto, Geraldi(2004) propõe novas posturas do leitor que precisam ser 

analisadas.  Entender o “para quê?” da leitura proposta pode ser algo crucial que impõe 

autoritarismo e artificialidade. No lugar dos “para quês?” é necessário buscar informações 

com ou sem roteiros previamente elaborados pelo próprio leitor ou por outro que possibilitem 

algo além de um simples “para quê?” e vão para além das descobertas. Extrair informações 

desde a vida do autor que escreveu o livro até o estilo de vida de cada personagem, de 

como encaram a vida, são métodos que permitem uma leitura livre e sem medos.  

Num segundo momento, o leitor deve ater-se ao pretexto que é o caminho que dará 

vida a outro texto, ou seja, um texto com um pretexto para o aparecimento de um novo 

texto, incentivando assim, o surgimento de um leitor/escritor que dá asas à sua imaginação 

e que interage com seu autor. 

Por fim, o leitor deve apresentar resultados de sua leitura, Geraldi (2008): 
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“Se não exijo nada com o resultado desse leitura, como vou saber se o 
aluno leu?” (p.97) 

 

Percebemos aqui uma proposta de leitura gratuita, não que ela não tenha resultados, 

mas que o prazer por parte dos leitores seja recuperado. Antes de propostas com a 

literatura é preciso o resgate do desejo que parece-nos o ponto básico para o sucesso do 

incentivo à leitura. Resgatar o caminho do leitor, ou seja, suas leituras antigas, levá-los à 

sala de leitura ou a ambientes que colaborem para o envolvimento da proposta, incentivar 

possibilidades do contato com o autor, proporcionar o circuito do livro por indicações de 

amigos dentro e fora da escola, dando-lhes liberdade de escolha, e reconhecer que não há 

leitura qualitativa, se os educadores não propiciarem isto, pois segundo o autor “A 

quantidade ainda pode gerar qualidade” (Geraldi,2008. p.99), são alguns caminhos que 

permitem uma leitura honesta, num adentramento que é cada vez mais profundo, um 

mergulho que é feito pelo aluno em seu diálogo com o texto/autor, e não o que os 

orientadores querem fazer por eles. O “exigir” aqui é entendido como dar liberdade de 

ampliar os caminhos que a leitura propõe.  

 

5.3 A falta de espaço de leitura na escola 

 

Buscando respostas, Kleiman (2000) esclarece os porquês de tanta frustação no 

espaço do livro na escola: 

“Os meus alunos não gostam de ler, é, sem dúvida, a queixa mais 
comumente ouvida entre professores” (p.15) 

 

Já nas séries iniciais a autora declara que existem vários aspectos relativos à sala 

aula que contribuem para que os alunos ‘não gostem’ de ler, referindo-se desde o espaço na 

escola que é cada vez menor para o envolvimento da leitura, até aos profissionais da escrita 

que não são leitores proficientes. 

Segundo a autora, o Ensino Tradicional leva as propostas de leitura para longe de 

seu verdadeiro propósito. Entendendo que ler para a maioria dos alunos é uma tarefa 

bastante complexa, justamente por não entenderem seu real sentido, vale ressaltar que as 

condições propostas por muitas escolas, não são nada favoráveis e sim desanimadoras, 

desde conteúdos maçantes num ensino baseado no seu método tradicionalista que 

distancia a verdadeira intenção do texto na sala de aula até ‘intenções’ egoístas de 

estabelecimentos que para preservar a biblioteca em suas escolas, fecham suas portas para 

leitores que são afastados de um caminho provável entre o prazer e o gosto pelo ato, não se 
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dando conta de que o fechamento desse espaço queima a etapa da exploração cognitiva do 

aluno prejudicando-o profundamente. 

Kleiman(2000) comenta que  tais práticas desmotivadoras são sustentadas por um 

entendimento limitado de exclusão não só dentro, mas fora das escolas, como por exemplo 

a tentativa de se passar num concurso público através do ensino mecânico da gramática e 

as  convicções ligadas ao saber linguístico afastado do uso da linguagem, ou seja, a busca 

de regras gramaticais memorizadas e a exclusão do sentido. 

Preocupemo-nos com os leitores que apesar de seus traumas, só precisam de uma 

nova experiência fornecida pelo meio que os conduz, livres de qualquer experiência 

negativa do passado e aptos a alcançarem novos vôos, pensando em uma ação inovadora, 

a começar por parte dos educadores, desde a reprovação de tudo aquilo que se opõe ao 

surgimento de uma geração que tenha o prazer e o gosto pela leitura até a luta pelo espaço 

do livro na escola, resgatando seus valores que devem estar voltados não só para o campo 

do saber, mas também para o do sentido. 

Segundo Ezequiel (2002) a leitura deve ocupar um espaço privilegiado na escola 

porque desde há muito tempo é a principal responsável pela preparação de pessoas no 

mundo da escrita. O autor troca a expressão “espaço da leitura” Por “terreno da leitura” a fim 

de fortalecer tal reflexão: 

 

“Imaginemos esse terreno, localizado na área maior do currículo escolar e 
da língua portuguesa, tenha de ser trabalhado ou transformado por 
determinadas pessoas – os professores – para produzir leitores e leitura” 
(p.17) 

 

 

 Para que as condições de trabalho alcancem êxito, o autor declara que é necessário: 

sementes de boa qualidade para o amadurecimento do fruto; trabalhadores competentes 

que não só cuidem, mas combatam todos os adversários que se apresentam para afetar a 

produção; domínio de conhecimentos e técnicas que sustentam a base dessa produção e 

equipamentos que germine e incentive a evolução e que auxilie no processo da colheita. 

Tais requisitos são de extrema importância para que o espaço da leitura seja um terreno que 

produza bons leitores. A semente (nos textos, nos livros) é o fator principal que desencadeia 

todo o processo, se forem preparadas de forma natural trarão o resultado esperado, mas se 

forem lançadas de modo artificial não poderão interagir com a dinamização que o processo 

da leitura espera. O desinteresse por parte dos leitores é alimentado por essas sementes 

que causam efeito contrário nas salas de aula, começando por textos que não interagem 
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com o aluno-leitor e que acabam por contribuir para “a morte paulatina de sua vontade de 

ler” (Ezequiel 2002, p.18). Com o plantio de boas sementes no início do ano, cabe ao 

professor pensar na sequência dessa plantação que é preparar, adubar, limpar o terreno e 

combater as pragas, tarefa árdua que exige desempenho, comprometimento e, 

principalmente, vivência, sendo reconhecido como um leitor assíduo, crítico e competente. 

Não adianta orientar, mas é necessário sustentar, usufruir, praticar e entender realmente a 

complexidade do ato de ler, tendo cuidado com os sentimentos de desânimo, apatia, 

frustração, autoritarismo e estagnação as chamadas “ervas daninhas” que atacam não só o 

jardim (alunos), mas principalmente o jardineiro (professor). Buscando também refletir sobre 

os equipamentos e os elementos de apoio que colaboram para o cuidado do terreno da 

leitura tendo preocupação aqui com uma safra mais produtiva, como declara o escritor: 

 

“O trabalhador-professor inevitavelmente precisará da assessoria e da 
orientação técnica de outros profissionais.” (Ezequiel 2002, p.21) 

 

 

 Sabemos que os equipamentos para a promoção da leitura estão escassos, em 

muitas escolas estão totalmente inexistentes. Ezequiel (2002) declara que o uso das 

bibliotecas deveria ser um convívio frequente e lamenta que esse complemento para o 

cultivo do terreno da leitura está “redundante e envelhecido” (Ezequiel 2002, p.21). Por essa 

razão, como alternativa, faz-se necessário buscar apoio que se transformam em pontes 

fertilizantes para o renovo do processo, que servem de caminho para a renovação e a 

melhoria do ensino da leitura em nossas escolas. 

 

5.4 Produção de textos na escola 

 

 

“Pensada como simples transposição da língua oral, a escrita tem sido 
relegada à condição de microcódigo que a reproduz  em escala menor e 
simplificada os problemas apresentados pela oralidade.” ( Zilberman 1986, 
p. 148). 

 

Para a autora o ponto de vista de sua aprendizagem, a língua escrita e a língua oral 

apresentam dificuldades de natureza distinta que por si relegam a um segundo plano a 

questão relativa à natureza. Por esta razão é que, no âmbito da presente discussão, 

importará basicamente o fato de que a escrita atua como complemento da oralidade, 

cumprindo certas atribuições que se situam além das propriedades inerentes a esta. A mais 

evidente e talvez a mais central dessas atribuições concerne à necessidade de superação 

dos limites de tempo e espaço característicos da manifestação oral.  
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Por meio de estratégias mais tensas e sistemáticas de aprendizagem, a escrita 

achou-se e acha-se profundamente marcada pela sua assimilação por parte das camadas 

sociais que, por condições de privilégio, mais a manipulam. Direito apenas de camadas 

favorecidas por processos particulares de educação, a escrita guarda não por essência, mas 

por razão estratégica, marcas dessas mesmas camadas, comenta a autora. Além disso, 

convém salientar que essa apropriação da escrita por segmentos sociais favorecidos, institui 

ao longo do tempo o próprio sistema de referência para sua aprendizagem. É desse modo 

que se explica a afinidade entre o código dito da escrita e um padrão linguístico socialmente 

dominante, e é desse modo ainda que um conjunto coeso de discursos escritos se oferece 

ao aprendiz como modelos implícitos dos discursos a serem proferidos.  

A escrita é manipulada de tal forma que o aluno apenas reproduz aquilo que lê, para 

ir mais além podemos dizer que o aluno nem lê, nem escreve. Busca-se no entanto meios 

para que nossos educandos alcancem  por meio da leitura a compreensão, assimilação, 

questionamento reconhecimento de sua identidade, seu lugar social, e sobretudo a 

produção e o  questionamento da própria escrita que não se resume em um adestramento, 

mas sim no processo que  implica um movimento de compromisso. 
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6 RESULTADOS  

 

No dia 4 de maio de 2015 marcamos nossa visita, um encontro envolvendo muitas 

perguntas e questionamentos. Antes da atividade conversamos sobre o que seria a leitura 

no entendimento dos alunos, e ficamos surpreendidos com as respostas que em sua maioria 

foram negativas. Para quebrar o gelo fizemos uma dinâmica intitulada “Dinâmica do medo’, 

em que os alunos iam passando uma caixa fechada, e quando a música parasse o aluno 

tinha o direito de abrir a caixa ou pedir para um colega sair da brincadeira. Ninguém queria 

abrir a caixa, quando o último que ficou, também por falta de coragem, achando que ia 

pagar algum mico recusou-se em abrir a caixa e passar a tarefa para outro colega de turma. 

Enfim a caixa fora aberta e para a surpresa da turma tinha uma caixa de bombom 

esperando por todos. No final da dinâmica passei uma mensagem sobre vencer os desafios 

propostos pela vida e deixei uma frase de Arnold Schwarzenegger:“ A força não vem de 

vencer. Suas lutas desenvolvem suas forças. Quando você atravessa dificuldades, e decide 

não se render, isso é força, passei para todos que o medo de perder tira a vontade de 

ganhar. 

Em outra caixa decorada, misturamos algumas leituras, inclusive a do livro Uólace e 

João Victor. Confessamos que a literatura com menos quantidade de páginas era 

justamente o da obra que seria indicada. Todos começaram a manusear a caixa, quando um 

aluno que é altista ficou intrigado com a capa do livro e veio mostrar-me alegando que era 

um pouco estranha. Gostaríamos de ressaltar que o aluno Arley, apesar de suas limitações 

sempre fora muito participativo e naquele momento foi o canal para despertar a curiosidade 

dos demais colegas de turma. Tínhamos mais de um exemplar, a partir de então todos foram 

retirados da caixa e apresentados à turma que estava bastante animada naquele momento 

de descontração. 

A partir de então propomos ao grupo a leitura do capítulo 1º entitulado João Victor 

(p.9) e do capítulo 2º chamado Uólace causando uma certa euforia já na leitura das 

primeiras linhas da página: 

“-Uooooooo! 
 Dou um pulo. Meu coração dispara: Raios! Detesto acordar com a sirene de 
polícia. Parece que eles estão me chamando.” (STRAUSZ, 2003, p.9). 

 

 O que permitiu-nos observar o envolvimento dos leitores com o texto, os alunos 

começam a identificar-se dentro da história, pois o bairro de Lages é uma comunidade que 

tem essa vivência. Conversamos sobre a violência no bairro, algo que tem crescido 

assustadoramente que serviu de debate para o final de nossa aula. 
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 Nosso primeiro encontro perpassou as expectativas.  Durante o debate, aconteceu 

algo inusitado, o coordenador de turno abriu a porta e pediu-nos que acolhêssemos dois 

alunos da turma 164 que haviam se envolvido em uma confusão entre outros colegas e 

foram expulsos de sala. No primeiro momento ficamos receosos, pois a tarefa dada aos 

meninos era de “copiar” um texto do livro de Língua Portuguesa como punição de seus atos. 

Quando fechamos a porta ficamos sem reação, mas um desses alunos perguntou  podia 

participar daquela ‘brincadeira’ segundo ele e prontamente os envolvemos em nossa roda de 

leitura , e o resultado foi que quando saíram de lá, contaram para sua respectiva  turma que 

a professora Fatima  estava fazendo uma ‘atividade legal’ no espaço da bibioteca, e para 

surpresa nossa, fomos motivados a realizar a mesma atividade de leitura que foi muito bem 

acolhida, não podendo dar continuidade as demais propostas por mudanças no quadro de 

horário da turma. 

 As atividades com o livro duraram aproximadamente um mês. Percebíamos ao 

término de cada leitura, a participação dos leitores, pois eles a incorporavam. 

Convidamos os alunos a visitar nossa sala de vídeo para participarem de um cine 

pipoca e assistirem ao filme Cidade dos Homens, episódio de Uólace e João Victor a fim de 

estabelecermos uma visão comparativa com a atividade anterior. Logo após sua exibição 

fomos à quadra da Escola para uma roda de conversa. O momento ficou um pouco tenso, 

pois o pessoal da coordenação com medo de os alunos aprontarem peraltices, pediu que o 

zelador ficasse como olheiro do grupo. Em pouco tempo perceberam que todos estavam tão 

envolvidos na tarefa que decidiram deixar-nos à vontade e com liberdade para 

conversarmos sobre a produção do 13º capítulo do livro Uólace e João Victor. A ideia 

colocada em pauta fora a de unir esses dois personagens que em todos os outros capítulos 

do livro viviam tão distantes. O texto foi escrito na própria quadra, um momento especial 

conquistado por cada envolvido nesse processo. 

Partimos então para os preparativos de nosso Chá Literário. Vale comentar que 

quando participamos da reunião pedagógica para discutirmos sobre o tema do evento, 

propomos uma homenagem à escritora Rosa Amanda Strausz que para nossa surpresa não 

era conhecida pelos colegas de profissão. Como o tema foi livre e cada professor escolheu 

o seu homenageado, continuamos com nossa proposta escolhida outrora. Ao término da 

reunião nossa coordenadora pedagógica procurou-nos e propôs homenagearmos outro 

autor, muito conhecido por sinal, mas com todo o cuidado convencemo-la de que nossa 

escolha seria algo novo e desafiador tanto para nós quanto para nossos alunos. 

Enfim, chegara o grande dia do Lançamento do último capítulo do livro pela turma 

165 que foi um grande sucesso e surpresa para toda a escola. A sensação de dever 
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cumprido foi misturada ao prazer de ver nosso sonho sendo concretizado. Recebemos 

muitos autógrafos no lapbook criado pela turma daqueles que aprovaram nosso trabalho, 

fruto do resultado alcançado, uma vitória em conjunto. 

 Sem privilegiar excessivamente o texto ou o leitor, distinguimos um modelo de leitura 

que se fundamenta na construção de sentidos através de um processo ativo e dinâmico de 

negociação entre autor e leitor através do texto, ou seja, que incorpora como elemento 

importante de compreensão a interação social. Por incentivo das palavras de Ruth Rocha, 

na apresentação do livro Uólace e João Victor, resolvemos entrar em contato com sua  

autora, Rosa Amanda Strausz, e enviar o 13º do livro escrito pela turma. Rosa mostrou-se 

surpresa e enviou aos alunos da turma 165 um pequeno vídeo de agradecimento e de 

motivação. Eis a transcrição do vídeo enviado por Rosa Amanda para os nossos alunos: 

 

“Alô, pessoal da turma 165 da Escola Odete Teixeira. Tudo bem com vocês? 
Eu estou fazendo esse vídeo a pedido da professora Fatima Matheus que 
me enviou um trabalho que ela fez com vocês a respeito do livro  Uólace e 
João Victor, que ficou incrível. Eu fiquei muitíssimo feliz. Olha que esse livro 
foi lançado em 1998, desde então muitas escolas fazem trabalhos com ele, 
mas poucas vezes eu vi um trabalho que respeitasse a minha intenção 
original de que mantivesse o final em aberto, ainda que completasse com 
outras informações, e vocês conseguiram fazer isso. Isso é resultado de 
trabalho literário bem feito. Parabéns, professora, parabéns turma 165! 
Queria mandar um grande beijo pra vocês e parabéns novamente.” 

 

O contato com a escritora trouxe para os novos escritores a ansiedade de conhecê-la 

pessoalmente, um sonho que será realizado no dia 4 de agosto do ano corrente. Rosa 

confirmou sua presença em nosso próximo Chá Literário: 

 

 “Maravilha! Já marquei na agenda. Beijos”  

 

A maior conquista de todos fora viver através do mundo da leitura a (re) construção 

de uma nova história para com nossas próprias vidas. 

 

 

 6.1 Produção coletiva e lançamento do 13º capítulo do livro 

 

 Ao término da leitura, foi proposta uma nova atividade na sala de informática onde 

os alunos tiveram a oportunidade de assistir ao filme Cidade dos homens. Em seguida, 

fomos à quadra da escola com a intenção de iniciarmos a composição do 13º do livro pela 

turma.  Procuramos manter fielmente a escrita dos alunos, como veremos a seguir: 
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No final do capítulo anterior, vimos que eles quase sempre falavam mal um do outro. 

Mas neste capítulo veremos o final dessa história: O teste de DNA foi feito, e o homem que 

pagou um refri para Uólace realmente era o pai dele. Enquanto isso, na mansão dos ricos, a 

mãe de João Victor foi atingida por uma bala perdida e teve de ir direto para o pronto 

socorro. Ela perdeu muito sangue, corria risco de vida e precisava de uma doação de 

sangue, mas seu tipo sanguíneo era muito raro, só 30% da população da comunidade onde 

eles viviam tinha esse tipo sanguíneo; Uólace tinha esse tipo sanguíneo, mas quando 

soube, ele não quis ajudar a mãe de João Victor. O que ele não esperava era que a notícia 

ia cair nos ouvidos de seu pai, e ele o incentivou a doar sangue para a mãe de João Victor, 

mas Uólace disse: 

 --  Só vou ajudar porque a mãe dele não tem nada a ver! 

 Chegando ao hospital, ocorreu uma troca de olhares entre João e Uólace. João 

disse: 

 --  O que você está fazendo aqui, Pivete?! 

 -- Vim doar sangue para a tua mãe, filhotinho de deputado, respondeu Uólace. João 

ficou calado e saiu da sala onde sua mãe estava internada.Uólace doou uma bolsa de 

sangue para a mãe de João, e 15 dias depois a mãe de João Victor e João foram entregar 

um presente para Uólace como agradecimento. João pediu desculpa para Uólace e Uólace 

também pediu desculpa e finalmente rolou uma amizade entre eles dois. Vocês devem estar 

se perguntando o que aconteceu com os antigos amigos de Uólace. Bom, eles continuaram 

pegando tudo e saíram na moral, mas eles estão felizes pelo menos até os policiais 

aparecerem. Enfim, felizes para sempre. 
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CONCLUSÃO 

 

Nossa proposta, neste trabalho, foi ressaltar que a aprendizagem da leitura e da 

escrita são tarefas muito mais complexas do que pode parecer a muitos educadores. Além 

disso, não é exclusiva do professor de língua, mas de todas as disciplinas. A visão de que o 

texto deve ser estudado nas aulas de português e que serve apenas para o estudo das 

normas da língua é muito antiquada. Hoje, a metodologia e as estratégias de ensino, 

independentemente da disciplina lecionada, devem focalizar a compreensão e interpretação 

de textos, nas áreas do conhecimento humano. É necessário abrir espaço do livro na escola 

para obter bons resultados de um trabalho integrado à leitura, à produção de textos e à 

produção de sentidos para a reflexão do leitor. Assim a escola estará realmente preparando 

para a vida.   

 Enfim, com este trabalho buscamos mostrar que a leitura é uma atividade 

fundamental para aqueles que vivem numa sociedade organizada a partir da escrita. 

Existem vários fatores que contribuem para uma melhor reflexão e busca do sentido do 

texto, é preciso que a escola trabalhe isto, portanto. 

 A perspectiva interativa de leitura propõe um diálogo entre leitor e texto para que a 

construção de significado ocorra de forma negociada. Se não há compreensão, não há 

interpretação, logo, podemos afirmar que não há leitura, e se não há leitura 

consequentemente não haverá escrita. O envolvimento do leitor com o texto deve ser posto 

em prática para que a leitura alcance seus verdadeiros objetivos.  

Acreditamos que a participação do professor é fundamental para despertar 

habilidades e o gosto pela leitura no aluno. A formação de leitores eficientes não apenas em 

sala de aula, mas aptos para as leituras diversas que a vida impõe está pautada em 

incentivar e não manipular, libertar e não mecanizar a fim de que esse processo seja 

assumido enquanto um compromisso que requer soluções operacionalizados na prática 

pedagógica. 

Dessa forma, os resultados alcançados neste projeto colaboram para uma constante 

inquietação por parte do professor em busca de novas perspectivas pedagógicas que 

possam transformar antigas práticas leitoras que infelizmente ainda predominam em muitas 

escolas do nosso país. 
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ANEXOS 

 

VISITA À BIBLIOTECA PARA LEITURA DO LIVRO: UÓLACE E JOÃO VICTOR  
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SALA DE VÍDEO: FILME : CIDADE DOS HOMENS: EPISÓDEO DE UÓLACE E JOÃO 

VICTOR 

 
 
RODA DE CONVERSA: PENSANDO NO 13º CAPÍTULO E UÓLACE E JOÃO VICTOR 
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LANÇAMENTO DO 13º CAPÍTULO DO LIVRO 
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CONTATO COM A ESCRITORA ROSA AMANDA STRAUZ 

 
 

  
Quando era menina, em Niterói, Rio de Janeiro, Rosa Amanda Strauz adorava 

Monteiro Lobato, mas ainda não pensava em escrever livros para crianças. A literatura 

infantil viria muitos anos depois, com a maternidade. Rosa Amanda lembra que criar 

histórias foi um modo que encontrou para se comunicar com o filho mais velho que, aos três 

anos, era um menino meio complicadinho. 

O que começou quase como um passatempo se transformou numa verdadeira 

paixão, e Rosa acabou se tornando escritora profissional – das mais respeitadas pelos 

leitores e pela crítica, tendo publicado 17 livros e recebido diversos prêmios, como o Jabuti e 

o João de Barro. 

Muito vivaz, alegre e agitada, Rosa Amanda já foi militante estudantil, jornalista e 

trabalhou em várias editoras. Ela sempre viveu na cidade e foi no cenário urbano e na sua 

própria experiência de vida que buscou inspiração para escrever UÓLACE E JOÃO 

VICTOR.  
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A autora editou um vídeo e o enviou a turma: 

 

“Alô, pessoal da turma 165 da Escola Odete Teixeira. Tudo bem com vocês? Eu estou 

fazendo esse vídeo a pedido da professora Fatima Matheus que me enviou um trabalho que 

ela fez com vocês a respeito do livro Uólace e João Victor, que ficou incrível. Eu fiquei 

muitíssimo feliz. Olha que esse livro foi lançado em 1998, desde então muitas escolas fazem 

trabalhos com ele, mas poucas vezes eu vi um trabalho que respeitasse a minha intenção 

original de que mantivesse o final em aberto, ainda que completasse com outras 

informações, e vocês conseguiram fazer isso. Isso é resultado de trabalho literário bem feito. 

Parabéns, professora, parabéns turma 165! Queria mandar um grande beijo pra vocês e 

parabéns novamente.”  

 

 

 

 

 

 

 

 


