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RESUMO 

 

Esta pesquisa buscou apresentar as possibilidades de promoção do letramento literário a partir 

da literatura fantástica da série Harry Potter da autora JK Rowling, visando favorecer a 

compreensão e ampliação do pensamento crítico a partir da literatura de fantasia, visto que essa 

se faz presente no cotidiano da maioria dos jovens. Com o intuito de estimular a leitura e o 

gosto literário, propomos a utilização de estratégias que ajudem na ampliação das condições de 

interpretação textual e de escrita. Para subsidiar a pesquisa, recorremos aos estudos sobre 

Letramento Literário de Cosson (2016) e Colomer (2003). Com relação às estratégias de leitura, 

trazemos os estudos de Gleidson Azevedo Ramos (2019) e sua experiência ao aplicar as 

estratégias de Cosson em sala de aula. O presente trabalho apresenta uma proposta sob forma 

de sequência didática para o ensino médio de língua materna ou estrangeira, em que são tratados 

os temas do preconceito, a imagem da mulher na sociedade, a importância da escola, família e 

amigos, ajudando a motivar alunos na leitura e sua forma de interpretação.  

 

Palavras-chave: Harry Potter. Letramento Literário. Literatura Fantástica.  

 

 

  



 

RESUMEN   

 

Esta investigación buscó presentar las posibilidades de promoción de la alfabetización literaria 

de la literatura fantástica del seriado Harry Potter de la autora JK Rowling, buscando favorecer 

la comprensión y ampliación del pensamiento crítico de la literatura de fantasía, visto que esa 

se hace presente en todos los días de la mayoría de los jóvenes. Con el propósito de estimular 

la lectura y el gusto literario, fue propuesto la utilización de estrategias que ayudarsen la 

ampliación de las condiciones de interpretación textual y escrita. Para subvencionar la 

investigación, recurrimos a los estudios sobre la alfabetización literaria de Cosson (2016) y 

Colomer (2003). Con relación a las estrategias de lectura, traemos los estudios de Gleidson 

Azevedo Ramos (2019) y sus experiencias a aplicar las estrategias de Cosson en una clase. El 

presente trabajo presenta una propuesta en forma de secuencia didáctica para la escuela 

secundaria de la lengua materna o extranjera, en que son tratados los temas de los prejuicios, la 

imagen de la mujer en la sociedad, la importancia de las escuelas, familia y amigos, ayudando 

a motivación de los alumnos la lectura y su forma de interpretación. 

 

Palabras-clave: Harry Potter. Alfabetización Literaria. Literatura Fantástica.  
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS   

 

Desde muito cedo sempre tive uma paixão por livros, principalmente os de cunho 

fantástico, mas sempre escutei das pessoas e até mesmo dos meus professores do ensino médio 

que este não era o tipo de leitura que me beneficiaria ou me traria conhecimento. Ao ingressar 

na UEFS, comecei enxergar o mundo de outra forma. Encontrei pessoas que tinham o mesmo 

pensamento que eu e professores que sempre apoiaram minhas leituras, não julgando, até 

mesmo quando encontrava oportunidade de utilizar da temática em meus trabalhos acadêmicos. 

Foi nesse período que comecei a pensar que havia sim, uma forma de utilizar a literatura 

fantástica como fonte de conhecimento e mostrar que toda leitura é útil ou podemos nos 

beneficiar dela.  

Inicialmente, eu também enxergava as literaturas como somente uma história e nada 

mais, até que nas aulas de Língua Espanhola V comecei a enxergar não apenas os livros, como 

também outras linguagens derivadas dos livros com outros olhos. Comecei a perceber que, além 

de uma diversidade de temas, por trás da história principal havia inúmeras histórias secundárias, 

tão importantes e necessárias quanto. A escolha pela série Harry Potter também surgiu desde 

cedo. Fazia parte do meu gosto pessoal e após ler os livros, pude enxergar as temáticas que 

foram trabalhadas aqui como importantes e necessárias para o conhecimento e aprendizado, e 

então surgiu a interrogação, por que não trazer essa literatura para o TCC? 

Partindo dessa perspectiva, o projeto teve como objetivo demonstrar como a literatura 

de fantasia, mais precisamente as que retratam romances com seres sobrenaturais, magia, contos 

de fadas, tais como Bruxos, Elfos, Vampiros, Dragões, Sereias e etc., e especificamente a série 

Harry Potter da escritora inglesa J.K. Rowling (1965 -), publicada a partir de 1997, poderá ser 

usada para favorecer o letramento literário na sala de aula do primeiro ano do ensino médio.  

Cosson (2018, p. 23) afirma que “o letramento literário é uma prática social e, como tal, 

responsabilidade da escola.” Por esse motivo, um dos pontos objetivados foi a busca e 

compreensão das práticas que poderão ser utilizadas nas salas de aula e que possam favorecer 

o letramento literário, afim de expandir a consciência da necessidade de uma visão mais ampla 

da literatura.  

Quando falamos sobre literatura fantástica ou de fantasia, somos levados a um mundo 

por muitos considerado impossível ou inexistente, porém Santana (2018, p. 27) afirma que, 

“para que o real exista é preciso crer”, ou seja, quando estamos diante de uma obra de fantasia, 

conseguimos imaginar ou supor as questões reais que nela se fazem presentes, tornando a 
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história real por meio do nosso próprio imaginário.  É o que também afirma Barthes (1977, p. 

10) ao concluir que “a segunda força da literatura, é sua força de representação. Desde os 

tempos antigos até as tentativas da vanguarda, a literatura se afaina na representação de alguma 

coisa. O quê? Direi brutalmente: o real”. Ou seja, a literatura de fantasia também busca 

representar o real das relações humanas e seus conflitos. Segundo Cortázar (2004, p. 76), 

conforme citado por Santana (2018, p. 29), “os romances são escritos e lidos por duas razões: 

para escapar de certa realidade, ou para se opor a ela, mostrando-a tal como é ou deveria ser.” 

Assim, vamos ser remetidos ao universo de Harry Potter, que faz referência a um mundo 

alternativo, fantástico, mas que representa situações humanas com as quais podemos nos 

relacionar e discutir. Tais temas foram utilizados como recurso para um trabalho de letramento 

literário e formação leitora na escola.  

Enfatizamos a importância da literatura na sala de aula, não apenas para aprendizado de 

língua, vernácula ou estrangeira, mas também para favorecer uma discussão mais ampla sobre 

o convívio social, a experiência de novas culturas e uma reflexão sobre o estar no mundo.  

Há muito a literatura vem sendo escassa nas salas de aula, perdendo cada vez mais seu 

espaço para o ensino estrutural de língua portuguesa. Conforme afirma Cosson (2018, p. 10), 

“alguns acreditam que se trata de um saber desnecessário. Para esses, a literatura é apenas um 

verniz burguês de um tempo passado, que já deveria ter sido abolido das escolas.” Ao contrário, 

entendemos que a literatura é de suma importância, pois carrega um saber sobre o mundo e as 

relações humanas e sociais, possibilitando aos leitores uma ampliação da competência leitora e 

da criticidade.  

A escolha do tema deste TCC, relacionado à literatura de fantasia surgiu devido a minha 

percepção e questionamento sobre a grande quantidade de conteúdo, informações e discussões 

que normalmente são expostos nos livros de tais literaturas e que não costumam ser trabalhados 

nas salas de aula. Observa-se também que a maioria das aulas de Língua Portuguesa usam 

poucos textos literários no ensino do português e na promoção da competência leitora.  

A falta de leitura como hábito e como gosto pessoal é comprovada pelos resultados do 

PISA em 2018, disponibilizado pelo INEP, que coloca o Brasil com uma média de 413 pontos 

na avaliação da leitura, comparada a 487 pontos dos países membros da OCDE. (BRASIL, 2019 

p. 61) 

Visto que a literatura de fantasia vem apresentando uma grande inserção nos hábitos de 

leitura de muitos jovens, foi possível visualizar uma oportunidade para o letramento literário. 

Portanto, as vantagens e os benefícios do trabalho, caso seja aplicado, estão em trabalhar com 
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literaturas já familiares aos jovens e a partir destas, abrir portas para novas experiências de 

leituras, favorecendo uma visão mais ampla do contexto social por meio da fantasia.  
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2.  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

2.1 LETRAMENTO 

 

A definição de letramento está mudando constantemente, de acordo com o documento 

do PISA, devido às mudanças que vem ocorrendo na sociedade e tecnologia. Em 2000, 

letramento era considerado “compreender, usar, refletir sobre textos escritos, a fim de alcançar 

um objetivo, desenvolver seu conhecimento e seu potencial, e participar da sociedade.” (PISA, 

2018, p. 44). Já em 2015, foi acrescentado “envolvimento com a Leitura como parte do 

letramento em Leitura” (PISA, 2018, p. 44), ou seja, ao ler com competência, o indivíduo 

poderá se tornar mais crítico e mais integrado ao mundo que o cerca, sendo que o letramento 

literário pode colaborar para o desenvolvimento desse potencial. Após a última atualização em 

2018, o PISA acrescenta “a avaliação de textos como parte integrante do letramento em Leitura 

e remove a palavra “escritos” (PISA, 2018, p. 45).  

Ainda segundo as definições do PISA (2018, p. 45), “o termo “letramento” geralmente 

se refere ao conhecimento de um indivíduo sobre um assunto ou campo, embora tenha sido 

associado mais de perto com a capacidade de um indivíduo de aprender, usar e comunicar 

informações escritas e impressas.” Portanto, o letramento está associado de forma direta à 

alfabetização do indivíduo, colaborando para a consciência em determinados aspectos, 

principalmente no que diz respeito aos termos de leitura.  

 

2.2 LETRAMENTO LITERÁRIO 

 

Examinando algumas definições do Letramento Literário, temos que este é “[...] o 

processo de apropriação da literatura enquanto construção literária de sentidos” (PAULINO; 

COSSON, 2009, p. 67). Também  pode ser definido como  “uma apropriação pessoal de práticas 

de leitura/escrita, que não se reduzem à escola, embora passem por ela” conforme alega Paulino 

(1998, p.16 apud Pinheiro 2006, p. 28), Ramos complementa que (2019, p. 31), o “Letramento 

literário desempenha papel central em um sistema educacional que está empenhado em uma 

formação, sobretudo, humana.” 

Quando colocamos o letramento literário como fonte de conhecimento, estamos 

adentrando o universo da leitura, com o objetivo de ampliar o conhecimento e as condições de 

interpretação por parte dos leitores, colaborando com a inovação de aspectos linguísticos que 
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podem estar presentes. Essa definição pode ser confirmada segundo os relatórios apresentados 

pelo PISA: 

  

O letramento em Leitura inclui uma ampla variedade de competências 

cognitivas, desde a decodificação básica ao conhecimento das palavras, da 

gramática e das estruturas e características linguísticas e textuais mais amplas, 

até o conhecimento de mundo. Também inclui competências metacognitivas: 

a consciência e a capacidade de usar uma variedade de estratégias apropriadas 

ao processar textos. (PISA, 2018, p. 45) 

 

Ao colocar o letramento literário como prioridade, a escola poderá abrir espaço para 

discussões mais dinâmicas e sociais e oportunizar novas leituras do mundo, novas atribuições 

de sentido. Desse modo, Cosson (2018, p. 30) defende que “é justamente para ir além da simples 

leitura que o letramento literário é fundamental no processo educativo”.   

O papel da escola se torna importante nessa introdução, permitindo que os alunos se 

sintam independentes na condição de leitores, sem julgamentos prévios, buscando interpretação 

e escolha, assim como a criticidade da leitura escolhida, visto que essa se faz presente em 

inúmeros aspectos educacionais, principalmente dentro do ambiente escolar. Ramos (2019, p. 

26-27), traz que “a literatura na escola, quando significativa para os estudantes, tem grande 

valor na formação, não só do leitor, mas sobretudo do indivíduo, pois o texto literário possui 

um caráter humanizador que lhe é intrínseco.”  

De acordo com uma pesquisa realizada por Ramos (2019, p. 49), “muitos alunos sentem 

dificuldade em entender o que leem, o que aponta para uma deficiência do processo de 

consolidação da alfabetização. Essa sensação de impotência diante do texto escrito cria esse 

afastamento, pois nenhum leitor investirá em uma leitura para a qual não consegue atribuir 

sentido.” Por isso a necessidade de oferecer aos alunos uma leitura que parta do que estão 

habituados, que faça parte do cotidiano de cada um, desde a literatura tradicional, a literatura 

fantástica, ou até mesmo as histórias em quadrinhos. É a partir do convívio constante com a 

leitura, que os jovens podem se aperfeiçoar e expandir seus gostos literários, buscando novos 

contextos e motivações para leituras.  

 

É necessário que o ensino de literatura efetive um movimento contínuo de 

leitura, partindo do conhecido para o desconhecido, do simples para o 

complexo, do semelhante para o diferente, com o objetivo de ampliar e 

consolidar o repertório cultural do aluno. (COSSON, 2016, p. 47-48) 

 

Ao contrário do que muitos acreditam, a literatura está sempre oferecendo temas que se 

atualizam, que fazem sentido, mesmo quando se estudam autores dos séculos passados. Uma 
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das funções do Letramento literário é exatamente renovar a leitura, tornar novo o que se acredita 

ser antigo, de forma que os resultados das experiências de leitura sejam significativos para os 

estudantes.  

A inserção das novas tecnologias também poderia ajudar na ampliação da competência 

da leitura e letramento literário, pois é outro aspecto que faz parte da cultura e cotidiano da 

maioria dos adolescentes. Agregar as tecnologias à literatura, pode ser um dos passos na 

motivação da esfera literária, facilitando o acesso e sua inclusão. Os dados fornecidos pela 

plataforma Pró Livro (2016) informam que:   

 

81% dos leitores são usuários da internet, em contraposição aos 63% da 

população em geral. Dupla constatação que considero positiva e pedagógica: 

os que leem incorporam mais a internet e o acesso virtual do que os que não 

leem, o que dá a dimensão do que ainda podemos alcançar no mundo virtual 

e de quanto estão errados os que afirmam haver incompatibilidade entre os 

suportes tradicionais e inovadores da leitura. (FAILLA, 2016, p. 65) 

 

Ainda segundo as pesquisas realizadas pela mesma Plataforma, os jovens que tem o 

hábito da leitura, tem em seu acervo literário exatamente o tipo de literatura de fantasia que 

apresentamos neste trabalho. Desta maneira, defendemos levar às salas de aula, livros que 

fazem parte da literatura infanto juvenil, que estão presentes na mídia e com conteúdo 

adolescente. Portanto, entendemos como importante conhecer os hábitos dos jovens e trabalhar 

a partir dessa base, trazendo aspectos que fazem parte do seu dia-a-dia.   

 

Os livros mais lidos hoje pelos jovens costumam estar associados a fenômenos 

culturais que não se limitam a um dado livro, mas envolvem adaptações e 

recriações as mais variadas, abarcando filmes, vídeos, peças teatrais, música, 

videogames, moda, HQ, TV, sites, espetáculos multimídia, aplicativos, enfim, 

uma grande diversidade de produtos que vinculam cultura e consumo e 

convidam permanentemente à múltipla fruição e ao trânsito entre linguagens 

e suportes, fundindo-se variadas modalidades. (FAILLA, 2016, p. 89) 

 

A Inclusão da literatura fantástica no trabalho do letramento literário, poderá renovar o 

interesse dos alunos pela leitura, assim como possibilitar o crescimento intelectual. Como a 

obra de Harry Potter, muitas obras da literatura fantástica podem se fazer presentes na sala de 

aula, na reflexão sobre contextos sociais, históricos e filosóficos, possibilitando o 

desenvolvimento de novos questionamentos, opiniões e ideias, gerando um posicionamento 

crítico. Os questionamentos se fazem presentes na literatura e fazem parte do processo de 

letramento literário. Ao se questionar, os alunos tendem a buscar respostas que viabilizem mais 

possibilidades e conhecimentos, projetando assim, uma busca constante por retorno a suas 
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dúvidas, conforme nos apresenta Irwin (2011, p. 13) “filosofia, como disse Platão, começa com 

questionamento. E crianças questionam tudo. Elas são curiosas por natureza, questionadoras e 

ávidas por aprender. Em geral, compreendem muito mais do que os adultos acreditam que 

compreendam.” 

 

2.3 O TEXTO LITERÁRIO NA SALA DE AULA  

 

Quando falamos de literatura, somos remetidos ao pensamento de arte, história, 

imaginação, ou apenas, livros. É na escola que somos apresentados a grandes clássicos 

conhecidos pelo mundo, como Romeu e Julieta (1596) de Shakespeare, Dom Quixote de La 

Mancha (1605) de Miguel de Cervantes, A moreninha (1844) de Joaquim Manoel de Macedo, 

dentre muitas outras obras que ficaram conhecidas mundialmente desde os séculos passados e 

continuam presentes nos tempos atuais. Porém, é na escola, que seria o lugar de promoção da 

literatura, que se percebe uma grande falta destes textos. Cosson (2018, p. 20) afirma que, “a 

literatura serve tanto para ensinar a ler e escrever quanto para formar culturalmente o 

indivíduo.” É por meio dessa perspectiva que buscamos quebrar a abordagem tradicional de 

oferecer majoritariamente a literatura canônica e mostrar que há muito o que ser utilizado, 

adaptado e provocado.  

A indagação de trabalhar a literatura infanto juvenil nas escolas vem sendo abordada já 

há algum tempo, pois, a necessidade de educar e introduzir crianças e adolescentes no mundo 

da leitura se tornou constante, como apresenta Colomer (2003): 

 

Os livros infantis e juvenis tem sido objeto de atenção e polêmica desde seu 

nascimento como fenômeno cultural no século XVIII. No entanto, a existência 

de uma reflexão crítica de certo valor corre paralela ao desenvolvimento 

editorial produzido no período de entreguerras deste século e a aparição de 

estâncias dedicadas ao incentivo da leitura. (COLOMER, 2003, p. 21) 

 

Ainda de acordo com  Colomer (2003, p. 21) “a escola permaneceu ancorada em uma 

leitura “formativa” de cartilhas, antologias e livros didáticos, e foi nos meios bibliotecários que 

se iniciou o discurso moderno sobre leitura como ato livre dos cidadãos, uma leitura “funcional” 

que incluía leitura de ficção por simples prazer.” A liberdade de escolha por parte do leitor, abre 

a discussão do que de fato é literatura. Quando jovens leem livros com temáticas de próprio 

gosto, eles se tornam abertos a interagir, dialogando com o que é apresentado, com uma visão 

própria e significativa do que a leitura está representando. Ramos (2019, p. 28) ainda afirma 
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que “a literatura coloca o leitor em interação com a visão de mundo particular do autor e é na 

interação com esse olhar que ele amplia sua consciência sobre o estar no mundo.” 

A literatura está presente na poesia, no teatro, na novela de TV, na música, no romance 

e no drama. A literatura de fantasia é responsável por estimular o imaginário das pessoas, 

levando-as a ler o mundo pela criatividade do fantástico. De acordo com Santana (2018, p. 32), 

“o fantástico é capaz de gerar a hesitação, a dúvida, a partir da narrativa que traz o sobrenatural 

e a suposta possibilidade de sua existência. A simples presença de eventos ou seres que 

interfiram no equilíbrio e na ordem natural do mundo causa inquietação.”  

No entanto, em vez de inquietações e curiosidade, Martins Silva (2003, p. 3) afirma que 

“a escola parece não estimular a função interativa das práticas de leitura, ao privilegiar 

atividades que desmotivam o aluno e provocam a aversão dos educandos ao mundo dos livros.” 

Isso ocorre principalmente quando o professor e o aluno são inseridos em um ambiente formal 

e tradicional de ensino, que privilegia a transferência de conhecimentos. Mas, porque não levar 

histórias que já fazem parte do cotidiano dos jovens e atiçam a curiosidade dos alunos nas salas 

de aula?  

Considerando a nossa atualidade, em que falta mais convivência com a leitura em geral 

e a literatura, é importante que o professor conheça a cultura dos alunos e assim, inclua temas 

considerados atrativos, mostrando o conhecimento e as possibilidades que por eles podem ser 

obtidas, tornando o que consideram como obrigação em algo atrativo e estimulante. A literatura 

oferecida no livro didático muitas vezes está fragmentada em trechos e acaba não favorecendo 

a discussão e a interpretação, como confirma a citação abaixo: 

 

O livro didático, quando usado como única fonte de conhecimento na sala de 

aula, favorece a apreensão fragmentada do material, a memorização de fatos 

desconexos e valida a concepção de que há apenas uma leitura legítima para 

o texto. (MARTINS SILVA 2003, p. 3, apud KLEIMAN e MORAES 1999, 

p.66). 

 

Os aspectos existentes na Literatura fantástica são vistos como incoerentes para algumas 

pessoas, principalmente quando nos referimos às literaturas da atualidade, e essa descrença 

afeta as escolas, impossibilitando sua inclusão de forma didática nas salas de aula. O 

preconceito que essas literaturas sofrem pode afetar mesmo que de forma inconsciente os 

jovens, devido ao débil estímulo que recebem quando se trata do gênero em questão, sendo que 

estas podem ajudar na extensão da leitura, levando os alunos a buscarem ainda outros gêneros 

literários. Salvatore (2015, p. 8) traz que:  
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Mesmo hoje, o preconceito permanece, enquanto professores que ensinam 

Gilgamesh e Beowulf, Homero e Dante, prezam pela importância ao invés da 

ironia. E não para por aí: quando veem trabalhos específicos de ficção 

fantástica, como As crônicas de gelo e fogo, de George R. R. Martin, 

alcançando algum respeito e reconhecimento, há sempre uma voz que se 

apressa em negar a noção de que obras de qualidade podem ser, na verdade, 

obras de literatura fantástica. (SALVATORE, 2015. p. 8) 

 

Ao tentar compreender o motivo pelo qual essas literaturas se tornam tão incômodas no 

currículo escolar ou meios relacionados à literatura tradicional, Gabrielli (2002, p. 32), afirma 

que “podemos também, ousadamente, relacionar a dificuldade de penetração do fantástico entre 

nós a uma tendência cultural que poderia ser definida como um horror à estranheza derivado 

daquele culto da familiaridade detectado por dois dos maiores intérpretes dos fundamentos de 

nossa cultura: Sérgio Buarque de Holanda e Gilberto Freyre.”  

Mesmo com muitas iniciativas acerca da literatura fantástica e o trabalho que pode ser 

realizado por meio dela, a valorização dessa literatura ainda é precária. Estudos e eventos são 

realizados abordando o seu valor e potencial didático, mas ainda assim, é necessário que se 

trabalhe para sua divulgação como uma literatura que merece ser estudada e usada nas escolas.  

E então Salvatore (2015, p. 10) questiona, “(...) porque fantasia?  Pelas mesmas razões 

que qualquer gênero narrativo. Um autor escreve para levar as pessoas a fazer perguntas, mais 

do que para lhes dar respostas, e a realização suprema da literatura é começar uma conversa”. 

Como já mencionado anteriormente, a possibilidade de fazer com que os jovens passem a 

questionar sobre o que estão lendo, possibilita a ampliação do seu desenvolvimento e 

criticidade, obtendo uma maior capacidade de interpretar e crescer como indivíduo, diante de 

suas novas descobertas e “quando essa leitura literária em sala de aula não se concretiza na vida 

do estudante, ele perde a oportunidade de ampliar o seu olhar sobre a vida e o mundo”. 

(RAMOS, 2019, p. 28) 

Portanto, é necessário utilizar esses componentes como estratégias de leitura em sala de 

aula, estimulando os alunos a fazerem os questionamentos e buscando uma motivação cada vez 

maior no que diz respeito à leitura. Para Cosson (2016, p. 51), tudo deve começar pela 

motivação: “a sequência básica do letramento literário na escola, conforme propomos aqui, é 

constituída por quatro passos: motivação, introdução, leitura e interpretação”.  Posteriormente 

o autor ainda nos lembra que “crianças, adolescentes e adultos embarcam com mais entusiasmo 

nas propostas de motivação e, consequentemente, na leitura quando há uma moldura, uma 

situação que lhes permite interagir de modo criativo com palavras (COSSON, 2016, p. 53), o 

que confirma a proposta da utilização da literatura de fantasia na sala de aula.  
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2.4  LITERATURA FANTÁSTICA 

 

De acordo com Todorov (1975, p. 31), “o fantástico é a hesitação experimentada por 

um ser que só conhece as leis naturais, face a um acontecimento aparentemente sobrenatural”, 

ou seja, a literatura fantástica mostra aspectos que transportam as pessoas a novas dimensões, 

questionando-as quanto a sua capacidade de definir suas próprias realidades. É abranger novas 

sensações e sentimentos quanto ao desconhecido. 

A favor da leitura de fantasia como uma espécie de revisão da realidade, Santana (2018, 

p. 28) defende que “a imaginação é uma forma diferenciada de interpretação e fundamental 

para a mudança da realidade. O que existe através da ação do homem aconteceu antes na mente 

imaginativa de quem se propôs a rever a realidade.”  

Candido (1999, p. 83) confirma esse ponto ao afirmar que “a fantasia quase nunca é 

pura. Ela se refere constantemente a alguma realidade: fenômeno natural, paisagem, 

sentimento, fato, desejo de explicação, costumes, problemas humanos, etc. Eis por que surge a 

indagação sobre o vínculo entre fantasia e realidade, que pode servir de entrada para pensar na 

função da literatura.” É por meio dessa perspectiva que buscamos valorizar a literatura 

fantástica.  

Segundo Todorov (1975, p. 7), “a literatura fantástica refere-se a uma variedade da 

literatura ou, como se diz comumente, a um gênero literário”, portanto, é necessária a análise e 

estudo dessas literaturas para ampliação do conhecimento literário e sua vastidão de 

informações e temas. Todorov (1975, p. 12) ainda traz que “um livro não pertence mais a um 

gênero, todo livro depende unicamente da literatura, como se esta detivesse por antecipação, na 

sua generalidade”, ou seja, confirma a ideia de que a fantasia também faz parte da literatura e 

pode ser estudada como outro gênero qualquer.  

A literatura fantástica tem a capacidade de fazer o leitor criar um mundo imaginário de 

grande amplitude, que se conecte de modo intenso com a leitura. Esse aspecto é uma das 

principais características registradas na literatura de fantasia. Para Lovecraft (p. 16 apud 

TODOROV, 1975, p. 40) o critério do fantástico não se situa na obra, mas na experiência 

particular do leitor.  

Mas, a literatura fantástica nem sempre foi aceita. O preconceito com o tema da fantasia 

vem de um tempo em que muitos autores não a consideravam como literatura, nem mesmo 

quando voltada para o público infantil. Segundo Colomer (2003, p. 56-57), “a exclusão das 

crianças como leitores de verdadeira literatura deu-se, então, em um contexto de desprezo pela 
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fantasia em relação ao realismo, no estabelecimento de uma dicotomia entre literatura trivial e 

literatura séria”.   

Esse argumento até os dias de hoje ainda pode ser encontrado, até mesmo em escolas, o 

que acaba impossibilitando sua inclusão. Ainda segundo Colomer (2003, p. 57), “segundo o 

parecer dos críticos, a fantasia seria apropriada para as crianças e os povos primitivos, e por 

isso, ainda recentemente, as obras fantásticas são denominadas “contos de fadas modernos”, 

por parte da crítica formada a partir das ideias estéticas de Forster (1927)”. 

É de conhecimento de todos que a escola pode desfavorecer o interesse pela leitura, ao 

pretender fazer com que o estudante leia sem estímulo, utilizando estratégias pouco 

significativas e muitas vezes usando a prática da leitura como punição. O pouco espaço da 

literatura nas salas de aulas contribui para esse fator, visto que se dedica à literatura quase 

sempre uma carga horária pequena das aulas. Cosson (2018) confirma essa situação:  

 

No ensino médio, o ensino da literatura limita-se à literatura brasileira, ou 

melhor, à história da literatura brasileira, usualmente na sua forma mais 

indigente, quase como apenas uma cronologia literária, em uma sucessão 

dicotômica entre estilos de épocas, cânone e dados bibliográficos dos autores, 

acompanhadas de rasgos teóricos sobre gêneros, formas fixas e alguma coisa 

de retorica em uma perspectiva para lá de tradicional. (COSSON, 2018, p. 21) 

 

Entendemos como importante a utilização de gêneros literários variados para que se vá 

além de um ensino voltado para a história da literatura, e se possa proporcionar um ensino de 

língua portuguesa e de literatura voltado para o desenvolvimento das competências de 

compreensão e de leitura. Nessa perspectiva, realizamos uma proposta, nesta pesquisa, 

relacionado à inserção da literatura de fantasia.  

A literatura de fantasia está crescendo cada vez mais atualmente, principalmente entre 

os jovens, seja na indústria cinematográfica, quanto nos livros, por essa razão, vemos a 

necessidade de realizar sua inclusão nas salas de aula. Ainda que por muitos seja considerada 

inadequada, é preciso utilizar tais recursos para que os alunos possam desenvolver motivação e 

gosto pela leitura, assim como proporcionar uma soma de conhecimentos e estratégias em volta 

das leituras utilizadas.  

Entre os autores mais conhecidos por suas obras de fantasia adaptadas pela indústria 

cinematográfica, como George R. R. Martin (1948 -), CS Lewis (1898 – 1963) e J. R. R. Tolkien 

(1892 – 1973) está JK Rowling (1965 -), autora da série Harry Potter.   
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2.5 HARRY POTTER COMO FONTE DE CONHECIMENTO  

 

Nascida em 1965 em uma cidade próxima a Bristol, na Inglaterra, JK Rowling sempre 

sonhou em ser escritora. Estudou na Universidade de Exeter na Inglaterra e posteriormente se 

mudou para Paris, também para estudos, retornando a Londres após a conclusão. Depois de 

muitas idas e vindas, atuando como professora em Portugal e Reino Unido, em 1990, durante 

uma viagem de trem, começou escrever a obra que viria se tornar uma das maiores do mundo, 

Harry Potter, sendo publicada em 1997 pela Bloomsbury Children's Books. A editora pediu 

que a autora não utilizasse seu verdadeiro nome, pois uma autora mulher poderia não agradar 

ao público masculino na época, e então surgiu o codinome JK. A partir de então, Rowling ficou 

conhecida mundialmente por escrever a obra que também se tornou icônica nas telas do cinema. 

Rowling também escreveu outros livros desde então, como Morte Súbita (2012) e séries 

derivadas de Harry Potter, como Quadribol através dos séculos (2001), Animais fantásticos e 

onde habitam (2001), que teve seu orçamento direcionado a instituições de caridade. Ainda sob 

o pseudônimo de Robert Galbraith, escreveu livros policiais.   

Considerado um fenômeno pelo mundo, a série Harry Potter vendeu mais de 500 

milhões de exemplares, foi traduzida em mais de oitenta idiomas e inspirou oito sucessos de 

bilheteria no cinema (Rowling, 2018, p. 283). Com mais de 20 anos de história, os livros da 

saga continuam sendo lidos e referenciados até os dias de hoje. 

A série Harry Potter é composta por sete livros que contam a história de um menino 

criado pelos tios “trouxas” - nome utilizado para indicar pessoas do mundo dito normal -

constantemente maltratado e que teve sua identidade ocultada devido ao preconceito que sua 

família demonstrava ter pelos bruxos. Ao observarmos o início da história, somos remetidos ao 

que se pode chamar de ambiente normal, com uma família tradicional inglesa que vive em 

Londres. A partir de então, a magia passa a ser inserida no enredo. Aos 11 anos, Harry descobre 

que parte da sua vida foi uma mentira, já que não conhecia seus poderes e suas possibilidades 

e embarca no mundo da magia para descobrir sua verdadeira identidade. Como o personagem, 

os leitores também são incluídos no mundo da fantasia e passam a explorar um mundo mágico, 

mas capaz de refletir a sociedade.  

Sobre esse mundo duplo, Santana (2018, p. 32-33) afirma que “para que o leitor e os 

personagens possam manter essa dúvida, frequentemente apresenta-se primeiro um mundo 

comum, sem nada de extraordinário, até que um ser ou um fato sobrenatural, algo que transgrida 

as leis que estabelecem o que é natural nesse ambiente, interfira na história.” É o que acontece 

na obra, já que elementos do mundo fantástico invadem o ambiente da normalidade, seja pela 
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possibilidade de falar com animais, ou pela introdução de um gigante com um guarda-chuva na 

história.  

Relações parentais, racismo, intolerância, bullying, luta pelas minorias, trabalho 

escravo, politica, papel da mulher na sociedade, preconceito com pessoas portadoras de doenças 

ou deficiências, conflitos entre as classes sociais, depressão, papel dos meios de comunicação 

e a importância da escola e professores na vida dos alunos, esses são alguns dos pontos que as 

histórias abordam de forma explícita e implícita e que serão vistos neste trabalho como fonte 

ou recursos para o letramento literário na sala de aula. 

Diante dos temas abordados, foram escolhidos tópicos como Preconceito e Papel da 

mulher na sociedade, por se encontrarem muito presentes nas discussões da atualidade e 

permitirem uma abordagem mais dinâmica e conceitual, assim como o tema Família e o Papel 

da Escola, em que será discutida a importância dessas comunidades na vida e cotidiano dos 

jovens. Diante dos temas que a saga apresenta, debater os temas em questão fazem parte do 

objetivo de favorecer a ampliação da consciência critica.  

 

2.5.1 PRECONCEITO 

 

Assuntos relacionados ao preconceito estão cada vez mais presentes na atualidade, seja 

pelos aspectos sociais ou históricos, e na literatura de fantasia, este tema não poderia deixar de 

estar presente, mesmo que de forma implícita.  

Na série Harry Potter, podemos encontrar temas que fazem referência ao preconceito, 

em diálogos reproduzidos pelos personagens da Família Malfoy, pelo vilão Voldermort, dentre 

muitos outros. Em nossa sociedade, o preconceito pode ser articulado em diversas questões, 

desde o racismo que os negros sofrem, intolerância religiosa, preconceito por classe social, ou 

até mesmo o preconceito pelos portadores de alguma doença, mas em Harry Potter as 

referências utilizadas estão presentes nas condições sanguíneas, ou seja bruxos que não 

possuem o sangue puro, que são bruxos mestiços: filhos de bruxos com trouxas, bruxos que não 

possuem a linhagem bruxa no sangue, e até mesmo os trouxas, e daí que surge o termo “Sangue 

ruim”.  

Na história, não é difícil distinguir a relação da família Malfoy com os Granger. Os 

Malfoy são ricos no mundo bruxo e de sangue puro. Devido a esse status, demonstram extremo 

preconceito com pessoas que são mestiços ou filhos de trouxas, como é o caso de Hermione 

Granger, personagem feminino importante por sua amizade com Harry, que é perseguida por 

Draco Malfoy, sendo chamada de “sangue ruim”. Já na outra parte da história, temos o vilão 
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Lord Voldermort, também mestiço, mas que ignora sua origem e repudia esses personagens 

mestiços, a começar por seu próprio pai. Ao nascer, Voldermort recebeu o nome de Tom 

Marvolo Riddle, mesmo nome do pai, que posteriormente é trocado pelo bruxo por sentir 

vergonha da família trouxa. Por pensamentos como esses, o ideal de Voldemort é extinguir cada 

vez mais não apenas os mestiços, como aqueles que apoiam essas pessoas, como aborda Irwin 

(2011, p. 103-104), “eles temem tanto o mundo exterior que Voldemort mata o Professor de 

Estudos dos Trouxas, de Hogwarts, cujo crime, além do de gostar de trouxas, foi defender a 

mistura cultural e o “declínio dos sangues puros”.  

 

-- É praticamente a coisa mais ofensiva que ele podia dizer – ofegou Rony, 

voltando – Sangue ruim é o pior nome para alguém que nasceu trouxa, sabe, 

que não tem pais bruxos. Existem alguns bruxos, como os da família de 

Malfoy, que se acham melhores do que todo mundo porque tem o que as 

pessoas chamam de sangue puro. (ROWLING, 2000. p. 102) 

 

Rowling também aborda o preconceito que pessoas portadoras de doenças e deficiências 

sofrem e que necessitam de atenção e respeito. Remo Lupin, portador do vírus da licantropia 

(pois se transforma em lobisomem) é um exemplo desse tema. Contaminado com o vírus ainda 

bebê, Lupin cresceu enclausurado pelos pais para que não corresse o risco de ser morto ou 

contaminasse outras pessoas. Adulto, sofreu com a doença por não ter condições financeiras de 

se tratar, visto que quando descobriam suas condições, era demitido do emprego. Vivia 

reprimido e escondido das pessoas, tinha medo de se relacionar socialmente e romanticamente 

para não transmitir sua doença. Mesmo após encontrar alguém que aceitasse e não se importasse 

com as suas condições, demorou a ceder a um relacionamento em sua vida. Ao observarmos as 

características com as quais o personagem é descrito, podemos associar a licantropia ao vírus 

do HIV, ou outra doença contagiosa. No enredo, podemos perceber o medo constante da doença 

e da sua transmissão, uma luta diária de seus portadores. 

Além de Harry Potter, outras literaturas de fantasia trazem a temática em questão no seu 

enredo, como é o caso do romance Mulher Maravilha: Sementes da Guerra (2017), da escritora 

Leigh Bardugo (1975, -), que aborda o racismo na história da heroína. No livro, nós somos 

apresentados a Alia Keralis, herdeira dos laboratórios Keralis, que após um naufrágio, acaba se 

refugiando na Ilha de Themiscera e é encontrada por Diana, a Mulher Maravilha. Em diversos 

momentos na história, é possível observar aspectos relacionados ao racismo vivenciado em 

nossa sociedade, como no trecho a seguir: 
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-- Porque as pessoas veem coisas diferentes quando olham para mim. -- 

Porque você é baixinha? -- Eu não sou baixinha! Você que é gigantesca. E, 

não, é porque eu sou negra. Ela tentou manter a voz baixa. Não queria falar 

sobre isso. (...) -- Eu já li sobre os conflitos raciais da história do seu país. Fui 

levada a entender que haviam acabado. (...) -- Não acabaram. Acontecem 

todos os dias. Se não acredita em mim, dê uma olhada no segurança 

cafungando no nosso pescoço. Quando as pessoas olham para mim, não veem 

Alia Keralis. Veem só uma garota de pele escura, maltrapilha, de roupas 

rasgadas. Por isso, vamos sair daqui antes que aquele sujeito peça para eu abrir 

a minha mochila para dar uma olhada. (BARDUGO, 2017, p. 112-113)  

 

O preconceito é algo que está contextualizado em diversas literaturas, como as já citadas 

e abrangendo inúmeros temas diferentes. Com essa perspectiva observamos a inesgotável fonte 

de conhecimento que a literatura de fantasia pode apresentar aqueles que leem, além da 

criticidade que poderá ser amplificada em cada indivíduo.  

 

2.5.2 O PAPEL DA MULHER NA SOCIEDADE 

 

A importância da mulher para a sociedade está mudando gradativamente, porém, apesar 

dos esforços para mostrar que é necessária a igualdade de gênero e que tem capacidade de igual, 

as mulheres continuam sofrendo pela desigualdade em vários ambientes e pela resistência em 

ter seu papel reconhecido na sociedade. Um dos mais indispensáveis temas que podemos 

encontrar nas histórias de Harry Potter é exatamente a importância da mulher para a sociedade 

e seu papel. De acordo com Smith (2011, p. 82), baseado nas afirmações de outros escritores, 

“Rowling oferece uma visão equilibrada dos sexos e inclui personagens femininas fortes e uma 

sociedade mágica igualitária. Eles argumentam que os livros não são sexistas e, de fato, 

oferecem bons modelos aos jovens leitores.” 

Uma das principais personagens de Harry Potter é Hermione Granger, melhor amiga de 

Harry e que está a todo momento junto ao bruxo, ajudando nas suas batalhas e permanecendo 

ao seu lado em todos os momentos. De grande inteligência e pulso firme, Hermione está sempre 

disposta a lutar pelos seus princípios, por seus amigos e por todos aqueles que necessitarem de 

sua ajuda, como é o caso dos Elfos. Ao descobrir que os Elfos trabalhavam sem receber um 

salário ou possuir qualquer outro direito, a bruxa começa a realizar campanhas de ajuda, 

fazendo com que outros alunos da escola aderissem ao F.A.L.E., Fundo de Apoio à Liberação 

dos Elfos, e assim, buscando que estes passassem a receber salário, férias e todos os direitos 

trabalhistas.  

– Sabem, os elfos domésticos têm uma vida duríssima! – disse Hermione 

indignada. – É escravidão, isso é que é! Aquele Sr. Crouch fez Winky subir 

até o topo de estádio, e ela estava aterrorizada, e enfeitiçou ela dessa maneira 
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para que nem possa correr quando eles começarem a pisotear barracas! Por 

que ninguém faz nada pra acabar com uma situação dessas? – Ué, os elfos são 

felizes, não são? – admirou-se Rony. – Você ouviu a Winky durante a 

partida... “Elfos domésticos não devem se divertir”... é disso que ela gosta, 

que mandem nela... – É gente como você, Rony – começou Hermione com 

veemência –, que sustenta sistemas podres e injustos, só porque são 

preguiçosos demais para... (ROWLING, 2015. p. 95) 

 

Ainda com relação a Hermione, podemos ver a valorização da mulher na narrativa. 

Como a personagem, muitas outras mulheres de força e determinação são apresentadas na 

história. Hermione, desde o início, se mostrou determinada a lutar pelos direitos dos mais 

necessitados e pelo que considerava certo. No livro Harry Potter e a Criança Amaldiçoada 

(2016), escrita por Rowling e outros colaboradores, a escritora nos mostra o futuro de Hermione 

ao concluir a escola, se tornando Ministra do Ministério da Magia e assim, passa a lutar com 

mais vigor para aqueles que, assim como ela, são mestiços.  

Além de Hermione, muitas outras personagens femininas demonstram sua força e 

determinação, assim como suas capacidades de lutarem de igual para igual ou deter poder em 

uma sociedade no qual uma mulher não tem voz, como nas histórias de George R. R. Martin 

(1948 - ), também conhecido mundialmente pela série de livros As crônicas de Gelo e Fogo, 

que se passa no período medieval, historicamente conhecido pela brutalidade e ignorância 

humana, em que mulheres eram abusadas até mesmo pelos seus próprios familiares. Na história, 

somos apresentados a diversas mulheres de força e caráter diferente, mas é na personagem 

Daenarys Targaryen que vemos de fato o poder da mulher em uma sociedade machista e 

misógina. Segundo Spector (2015, p. 196/197), “Daenarys Targaryen é a mulher mais poderosa 

do universo de Martin. (...) Sua jornada, de noiva criança até a primeira mulher governante de 

um khalasar, é um dos exemplos mais dramáticos de empoderamento feminino em As crônicas 

de gelo e fogo.” 

Considerando uma história que se passa no período medieval, em que as batalhas eram 

constantes e os homens eram detentores de todo poder da sociedade, incluir uma personagem 

que começa como uma criança frágil e se torna uma das maiores governantes de uma cidade, é 

uma prova do valor que a mulher detém seu crescimento humano e necessário. Na história, após 

sofrer diversos abusos por parte do irmão e marido, Daenarys se torna uma rainha, por escolha 

de todos aqueles que vem acompanhando sua jornada e que percebem sua capacidade de 

liderança. Lutando em prol da libertação dos escravos e dos mais necessitados, apesar da dureza 

que assola sua personagem devidos aos transtornos causados durante sua trajetória. 
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Daenarys é a única mulher que tem a própria vida em suas mãos. Órfã e viúva, 

possui poder real --- na forma dos dragões, em sua própria natureza 

possivelmente mágica e nos guerreiros sob seu comando ---, e não há homem 

que a governe. (SPECTOR, 2015, p. 200) 

 

Baseado nas mulheres apresentadas e em muitas outras que poderiam ser relatadas, que 

vemos a necessidade inserir o feminismo das histórias como ponto importante para aprendizado 

e consciência crítica, visto que historicamente, a maioria das mulheres pela história eram 

retratadas de forma frágil e débil, deixando o heroísmo sempre por parte dos homens.  

 

2.5.3 FAMÍLIA  

 

A história de Harry Potter se inicia a partir de uma tragédia no mundo bruxo, mais 

precisamente em uma família, os Potter, quando sua mãe, Lillian Potter, dá a vida para salvar o 

próprio filho. Relatos como esses são comuns na história de JK Rowling, quando ela mostra a 

importância da família na vida dos personagens, ou na variedade da imagem familiar que pode 

ser formada, fugindo do padrão tradicional esperado pela sociedade. 

Os aspectos familiares também estão relacionados aos estigmas que a família pode gerar 

e influenciar na vida dos filhos ou agregados. De acordo com Böing e Crepaldi (2016, p. 18), 

“utiliza-se o termo “estilos parentais” como relativo às formas com que os pais lidam com as 

questões de poder, hierarquia e apoio emocional na relação com os filhos. Os pais possuem 

determinados valores que querem ver desenvolvidos em seus filhos e esses embasam suas metas 

educativas.” Ao observarmos os estilos parentais na história de Harry Potter, podemos citar 

algumas relações apresentadas na história em que é visível a influência dos pais no caráter e 

desenvolvimento dos filhos, assim como também os ideais que vão contra aquilo que lhes foi 

ensinado.  

Lucius Malfoy, pai de Draco Malfoy, é uma dessas referências. De família rica 

considerada como sangue puro, Lucius é um bruxo de má índole e tendências malignas. Sempre 

incentivou o filho às práticas inescrupulosas, como destratar pessoas de classes sociais baixas 

ou mestiços, não o repreendendo por agir dessa forma, nem quando realizava furtos. Já em 

outras circunstâncias, temos Arthur Weasley e Percy Weasley, conhecidos pelas suas 

características fisionômicas marcantes e de classe social baixa. Arthur sempre se orgulhou do 

seu trabalho e de sua família grande, porém, seu filho Percy sempre foi ambicioso e tinha 

vergonha da família, principalmente após conseguir um emprego no Ministério da Magia 

(Poder público da cidade). Além das relações parentais mencionadas, temos Harry Potter e os 
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Dursley, família que criou Harry, tios por parte de mãe e o primo Duda. Harry foi deixado de 

lado, sendo ignorado e maltratado, mas mesmo após viver em condições deprimentes, procurou 

sempre proteger sua família trouxa, não permitindo que os perigos do mundo bruxo os 

atingissem.  

Estes são apenas alguns dos exemplos que podemos encontrar na história quando diz 

respeito às influências de família, porém, outro ponto relevante parte está nas questões de 

amizade e fraternidade. Estes são alguns dos mais importantes pontos abordados na história, 

mostrando a importância dos amigos nas dificuldades da vida. Harry não tinha ninguém além 

dos tios que o destratavam, e acaba por encontrar conforto na companhia de Hermione e Rony, 

companheiros que colocaram suas próprias vidas em risco para ajudar o amigo. Em todos os 

livros da série o trio se faz presente, mostrando que, se não houvesse a companhia constante 

uns dos outros, o final da história poderia ser diferente. Rowling descreve a relação de amizade 

entre o trio de forma a enfatizar que não existe perfeição ou concordância o tempo todo, mas 

que o respeito e a necessidade de escutar um ao outro é a base fundamental para fortalecer a 

união.  

 

Para todo lado que se virava, Harry via famílias reunidas, e, por fim, viu os 

dois cuja companhia ele mais desejava. – Sou eu – murmurou, agachando-se 

entre os amigos. – Podem me acompanhar? Eles se levantaram imediatamente 

e juntos, ele, Rony e Hermione deixaram o Salão Principal. (ROWLING, 

2007, p. 580) 

 

A importância das relações familiares e de amizade é um aspecto que parece estar 

sempre presente na literatura fantástica. Na obra de Stephanie Meyer (1973, -), a saga 

Crepúsculo (2005) somos apresentados aos vampiros e lobisomens, além dos humanos com 

seus problemas e suas relações com a sociedade. Na história, nós temos o vampiro Edward, 

transformado contra sua vontade e que por isso se rebela, mas encontra apoio no processo de 

adaptação ao lado da sua família, em sua nova condição.  Sua relação com a humana Bella 

Swan causa diversas turbulências durante a narrativa. Na história, percebemos como a família 

Cullen está sempre disposta a ajudar uns aos outros e se necessário luta para proteger os seus, 

mesmo que suas vidas estejam em perigo.  

Outras literaturas de fantasia como a trilogia Feita de Fumaça e Osso (2012) da autora 

Laini Taylor (1971, -), Saga Academia de Vampiros (2007) da autora Richelle Meed (1976, -) 

e até mesmo As Crônicas de Nárnia (1950), do famoso escritor C. S. Lewis, retratam diversas 

características de família, saindo da tradicionalidade e mostrando que estas podem ser formadas 
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com base diferente do que as pessoas estão acostumadas, porém, incluindo o que de fato é 

importante, a união e compreensão por parte de todos os membros.  

 

2.5.4 PAPEL DA ESCOLA  

 

Hoje a escola é uma das principais comunidades de socialização do indivíduo, desde a 

sua infância até adolescência. É na escola que se é formada parte da consciência crítica, assim 

como junto a família, promotora de virtudes e respeitabilidade. Em Harry Potter, grande parte 

da história se passa dentro do ambiente escolar, Hogwarts, uma das mais conceituadas escolas 

de Magia e Bruxaria. É nesse ambiente que as crianças passam a viver durante um semestre 

letivo a partir dos 11 anos e é lá que eles são preparados para a vida. Mesmo nos períodos de 

recesso, a escola permanece aberta para aos alunos que não tem para onde ir. Ao observamos a 

narrativa, percebemos que a escola é vista como um lar, um ambiente que deve ser respeitado, 

e também local de busca por novos conhecimentos.  

Mesmo sendo retratada como um ambiente bruxo, Hogwarts nos é apresentada com 

características bastante parecidas com a realidade das escolas pelo mundo, conforme descreve 

Araújo (2015, p. 3-4), “ela é uma instituição de ensino comum, que possui uma sólida tradição, 

gestores, ritos e cerimônias. (...) A questão da autoridade – do diretor sobre toda a escola, dos 

professores, dos monitores, dos alunos veteranos sobre os calouros – é sempre abordada.” 

Baseada nessas características, encontramos também a imagem do professor no processo 

educacional dos alunos. Em um trecho abordado no livro Harry Potter e a Ordem da Fênix 

(2003), durante um processo de entrevista para orientar os alunos aos exames de NOMs, 

Dolores Umbridge, atual diretora de Hogwarts, menospreza Harry pela escolha de sua carreira 

para o futuro, porém, Minerva McGonagall, professora de transfiguração, incentiva o garoto, 

mostrando que todos são capazes de conseguir alcançar seus objetivos. 

 

-- Potter não tem a menor chance de se tornar auror! A 

professora McGonagall se levantou também (...) – Potter – disse em 

tom retumbante – eu o ajudarei se tornar auror nem que seja a última 

coisa que eu faça na vida! Nem que eu tenha de lhe dar aulas todas as 

noites, garantirei que você tenha as notas exigidas! (ROWLING, 2007, 

p. 540) 

 

Essa é uma realidade constante em muitas instituições de ensino quando se trata da 

imagem do professor, muitos acabam subjugando a capacidade dos alunos de acordo a suas 
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notas, mas em contrapartida, temos professores que motivam os alunos a buscarem mais 

conhecimentos e ajuda se necessário para obter êxito em seus objetivos.  

Os NOMs e NIEMS, são provas semelhantes aos exames de ENEM e Vestibular. 

Realizados durante o 5º e 7º ano consecutivamente, tais provas estabelecem ou podem garantir 

o futuro dos alunos em suas carreiras profissionais após a conclusão dos estudos. A semelhança 

dos exames aos conhecidos vestibulares, são referências principalmente quando é exposta 

durante a narrativa a importância do estudo para garantir boas notas e um futuro. Portanto, é 

visível o quanto as características de Hogwarts se assemelham a nossa realidade e podem 

motivar os alunos ao ingresso nos estudos além do ensino médio.  

Esses são apenas alguns dos temas aprofundados nas histórias de Harry Potter, além dos 

mencionados, existe uma grande quantidade de temas que podem ser observados e até mesmo 

debatidos em sala de aula, estimulando os alunos a pensarem e opinarem a respeito do que 

compreendem da narrativa, identificando pontos que vão além do enredo principal. 

Entendemos que, para ir além da primeira leitura, de acordo com Cosson (2018, p. 46), 

o professor deve “buscar ampliar essa primeira leitura para outras abordagens que envolvem a 

crítica literária e outras relações entre o texto, o aluno e a sociedade”.  Assim, podemos 

considerar os benefícios do letramento literário nas salas de aula por oportunizar que os 

estudantes elaborem suas próprias opiniões e ideias:   

 

A leitura possibilita a elaboração do mundo interior e, consequentemente, a 

relação do indivíduo com o mundo exterior. Essa relação possibilita, por sua 

vez, o processo de significação do texto. A leitura pode, também, 

desempenhar um papel importante na elaboração de subjetividade, na 

construção de uma identidade singular e na abertura para novas sociabilidades. 

(DOMINGUES, 2015, p. 16) 

 

Muitas literaturas atuais estão sendo adaptadas para o cinema, e na internet os leitores 

estabelecem contato com outros tipos de textos e outras narrativas conforme traz a plataforma 

pró livro (2016).  

 

Os brasileiros – leitores e não leitores – continuam preferindo ver TV, 

conforme informaram na edição anterior (73% em 2015 e 85% em 2011), mas 

esta preferência está dando lugar para o uso da internet (47%) e para outras 

atividades no computador ou no telefone celular: redes sociais (35%) e 

WhatsApp (43%), especialmente na faixa de 14 a 29 anos. (FAILLA, 2016, p. 

36/37) 
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Portanto, pensando assim, entendemos a necessidade de se utilizar tais meios, como 

estratégias de leitura e aprendizagem, possibilitando uma participação mais livre e conjunta dos 

alunos em sala de aula, introduzindo aspectos que fazem parte dos seus conhecimentos prévios, 

permitindo que estes participem com mais frequência e autonomia na sala de aula.  

 

2.6  SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

Considerando as informações apresentadas e o público alvo, foi formulada uma proposta 

didática de acordo com os temas abordados, de forma que a temática da literatura de fantasia 

pudesse ser incluída e trabalhada em sala de aula. Portanto, propusemos uma sessão de estudos 

e atividades sobre a série Harry Potter, de forma dinâmica, que possibilite a participação dos 

alunos e capacite-os para uma nova forma de interpretação de textos e criticidade, estimulando 

a leitura e compreensão. 

Considerando que a partir do 1º ano do ensino médio as escolas começam a trabalhar 

uma abordagem voltada para exames preparatórios como Enem e vestibular, utilizamos na 

proposta didática um conceito que possibilite e prepare os alunos no ingresso dessas provas.  
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3 PROPOSTA DIDÁTICA 

 

TEMA: Preparação para o N.O.M.s – Pré Vestibular/Enem de Hogwarts  

 

JUSTIFICATIVA: Esta proposta didática tem como objetivo apresentar as diversas formas de 

ensino da literatura fantástica para alunos do 1º ano do ensino médio. Com uma visão voltada 

para preparação do ENEM e Vestibular, utilizando aspectos que fazem parte da cultura e 

cotidiano dos jovens. 

 

PROBLEMA: De que modo a literatura de fantasia pode estar inserida na prática da sala de 

aula de língua portuguesa, promovendo o letramento literário? 

 

OBJETIVO GERAL: Contribuir para a formação leitora e o letramento literário do estudante, 

fornecendo a ampliação da competência de compreensão através da literatura de fantasia, no 

sentido de promover reflexões significativas sobre o ser humano em suas relações. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

• Identificar temas abordados na história de Harry Potter 

• Debater sobre as temáticas identificadas 

• Contribuir para a formação e letramento literário dos estudantes  

• Realizar práticas de escrita baseadas na literatura trabalhada em sala 

• Estimular a interação entre os alunos  

CONTEÚDOS 

 

Conteúdos funcionais 

• Interpretação de texto 

• Prática de escrita 

 

PLANO DE AULA 1 

Tempo: 50min 

Tema: Conhecendo a Literatura Fantástica  

 

OBJETIVO GERAL 
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Inicialmente será realizada uma apresentação para a professora conhecer a classe e vice-versa, 

seguida de uma introdução à literatura fantástica, apresentando a literatura em questão como 

um gênero literário e convidando-os para um passeio pela história da literatura fantástica e seus 

principais autores e obras. 

 

METODOLOGIA  

A aula será realizada na biblioteca escolar ou outra biblioteca, para que eles tenham contato 

direto com uma diversidade de livros e autores. Conversa informal para discutir sobre quais 

tipos de literatura interessam ou agradam os alunos e se já tiveram contato com a biblioteca e 

livros para além da atividade escolar.  Exposição do histórico geral da literatura fantástica.  

 

ATIVIDADE 1 

A professora conduzirá uma conversa sobre o tipo de livro que os alunos gostam ou preferem 

ler. Em seguida, será apresentado o histórico da literatura fantástica. Os alunos, em círculo, 

poderão perguntar sobre a literatura fantástica e discutir sobre o lugar dessa literatura na cultura 

e na escola. 

 

Após a conversa, será apresentada uma proposta de atividade para o último dia de aula, em que 

os alunos deverão apresentar a sua literatura preferida na classe.  

 

PLANO DE AULA 2 

Tempo: 50min 

Tema: Apresentando o universo de Harry Potter 

 

OBJETIVO GERAL 

Apresentar a história de Harry Potter aos alunos, com uma sinopse dos livros.  

Apresentar os principais personagens, acontecimentos e ambientes em que se passa a história.  

 

METODOLOGIA 

Apresentação de slides e conversa informal. Serão apresentados os livros da série Harry Potter. 

 

ATIVIDADE 1 
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Após conversa sobre os personagens e enredos, sobre o que já conheciam e o que para eles foi 

novo, solicitar aos alunos que façam um breve relato oral sobre o que mais chamou atenção nas 

histórias, incluindo quais personagens com quem mais se identificaram e porquê. 

 

PLANO DE AULA 3 

Tempo: 50min 

Tema:  Preconceito  

 

OBJETIVO GERAL 

Ler e debater trechos de capítulos específicos em que é possível identificar as questões de 

preconceito apresentados na história.  

 

METODOLOGIA 

Leitura em voz alta, compartilhada. 

Assistir e debater trechos do filme em que situações de preconceito estejam presentes. 

Discutir sobre a redação do ENEM, que solicita do aluno, na competência II, um repertório 

cultural para debater adequadamente sobre variados temas. 

 

ATIVIDADE 1 

Roda de conversa na sala de aula, em que serão debatidos assuntos relacionados ao preconceito 

existente em nossa sociedade. Quais são as ideias e experiências pessoais dos alunos?  

 

ATIVIDADE 2 

Propor a escrita de um texto de até 25 linhas, sobre os tipos de preconceito identificado nos 

trechos dos filmes.   

Socialização livre dos textos.  

 

PLANO DE AULA 4 

Tempo: 50min 

Tema: O papel da mulher na sociedade 

 

OBJETIVO GERAL 

Discutir, a partir da leitura compartilhada de trechos do livro “Harry Potter e o Cálice de fogo” 

sobre o papel da mulher na sociedade, de modo geral.  
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METODOLOGIA 

Leitura compartilhada de trechos do livro Harry Potter e o cálice de fogo. 

Apresentar vídeo “Sessão #ParaSempreHP | Preconceito no universo HP | Editora Rocco_2”, 

projeto realizado pela Editora Rocco, em que aborda várias temáticas, incluindo as mulheres da 

história.  

Discutir a partir dos slides apresentados, solicitando as ideias e experiências dos alunos 

 

ATIVIDADE 1 

Em dupla, os alunos deverão conversar e discutir sobre uma das mulheres presentes na história 

de Harry Potter e tentar relacionar com outras mulheres da história ou cotidiano, descrevendo 

a importância delas para a sociedade. O resultado da discussão em dupla deverá ser apresentado 

para a turma para socialização e nova discussão.  

 

PLANO DE AULA 5 

Tempo: 50min 

Tema: Importância da Família e amigos 

 

OBJETIVO GERAL 

Analisar e discutir questões referentes aos núcleos familiares e de amizade expostos no livro 

Harry Potter e a Pedra filosofal e Harry Potter a Ordem da Fênix de JK Rowling. Estimular o 

trabalho coletivo e inclusivo na sala de aula  

 

METODOLOGIA 

Leitura compartilhada de trechos de livros da saga Harry Potter 

Exibição de trechos do filme Harry Potter e a Pedra Filosofal e Harry Potter e as Relíquias da 

Morte parte 2, relacionado aos temas de família e amizade. 

 

ATIVIDADE 1 

Após a discussão, solicitar aos alunos que escrevam em um pedaço de papel uma ou duas 

palavras que tenha chamado sua atenção na história e que troquem os papeis com o colega. 

Palavras repetidas deverão ser eliminadas. Em seguida, solicitar aos alunos que escrevam um 

pequeno texto de 10 linhas, utilizando como tema as palavras escolhidas por seu colega. 

Socializar os textos com a turma, discutindo sobre ideias e experiências dos alunos.  
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PLANO DE AULA 6 

Tempo: 50min 

Tema: Escola, reflexo da magia no mundo real 

 

OBJETIVO GERAL 

Discutir, a partir do universo escolar de Hogwarts, a importância da escola na sociedade e a 

relação de cada indivíduo com a instituição.  

 

METODOLOGIA 

Leitura compartilhada de trecho do livro Harry Potter e a Pedra Filosofal, discutindo sobre a 

importância de Hogwarts para os personagens. Apresentação do vídeo “Como é a rotina dos 

alunos de Hogwarts nos livros de Harry Potter?” do Youtuber Thiego Novais, do canal 

Observatório Potter. Apresentação de cenas do filme Harry Potter e as Relíquias da Morte parte 

2 em que a escola está em evidência.  

 

ATIVIDADE 1 

Conversa em grupos de 4 alunos. Estes deverão apontar os pontos positivos e negativos de 

Hogwarts como escola e quais aspectos gostariam que existissem em sua escola. Discussão 

conjunta sobre ideias e vivências dos alunos. O que se pode fazer para melhorar o ambiente 

escolar?  

 

PLANO DE AULA 7 

Tempo: 50min 

Tema: Intensivão para o N.O.M.s 

 

OBJETIVO GERAL 

Finalizando a sequência didática, realizar uma roda de conversa para uma revisão geral dos 

assuntos abordados e discussão sobre a experiência dos alunos com a interpretação de textos e 

a redação após as discussões.  

 

METODOLOGIA 

Exposição compartilhada dos temas apresentados com slides  

Roda de conversa 
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Compartilhamento da atividade solicitada na Aula 1.  

 

ATIVIDADE 1 

Os alunos deverão apresentar a atividade solicitada na primeira aula, em que apresentarão para 

toda a classe um livro ou gênero literário, defendendo a importância da história ou gênero, 

apresentando pontos que possam ser utilizados como fonte de conhecimento e consciência 

crítica.  

 

ATIVIDADE 2  

Responda com Expecto Patronum, se concordar ou Avada Kedavra se discordar, das opiniões 

relacionadas ao que aprendeu com Harry Potter e a literatura fantástica e aponte sua opinião. 

 

a) Considerando que Hermione é uma bruxa filha de pais trouxas e sofre bullying e 

preconceito pelo seu tipo sanguíneo, você concorda com o tratamento que esta recebe 

da família Malfoy? 

b) Para você, a leitura amplia os conhecimentos de seus leitores, ajudando na aquisição de 

repertório cultural e melhora da escrita, assim como na promoção da criticidade?  

c) De acordo COM o que foi apresentado em sala de aula, a história de Harry Potter retrata 

um menino criado por uma família tradicional londrina que parte em busca de vingança 

pela morte dos seus pais, sem que outros aspectos tenham importância?  

d) Buscando os campos da literatura, a literatura fantástica é a única que não pode ser 

trabalhada por conter indícios ficcionais impossibilitando a veracidade das informações.  

e) Hogwarts, assim como muitas escolas, possui pontos problemáticos, mas acima de tudo, 

qualidades que vão além dos padrões buscados pela sociedade, possuindo como 

principal lema a educação, respeito, companheirismo e dedicação. Esses são pontos 

válidos nas funções de uma escola? 

f) Hermione Granger, Minerva McGonagoll, Gina Wesley, Molly Wesley e Belatriz 

Lestrange, dentre outras, são personagens femininas que demonstram coragem e 

determinação fundamental para representar a força da mulher na história. Isso se refere 

também às vilãs?   



36 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando a necessidade de novas estratégias com relação à leitura, principalmente 

no Brasil, buscar novas formas para estimular os alunos a lerem, dentro e fora do ambiente 

escolar se tornou fundamental. Pensando dessa forma, nosso objetivo foi buscar mais uma 

maneira pela qual essas questões pudessem ser alcançadas, como forma de consolidação da 

leitura literária nas escolas. 

Diante de todo percurso feito para realização desse trabalho, foi possível identificar 

formas de ir além do preconceito que a literatura de fantasia sofre dentro do ambiente escolar e 

mostrar que há possibilidade de inclusão dinâmica e didática, que faça referência aos contextos 

sociais e educacionais.  

Um dos pontos importantes com relação ao tema da literatura fantástica na escola é que 

este é capaz de proporcionar, junto com outras práticas de letramento, uma nova visão e 

experiência para as práticas de leitura e escrita, ampliando o repertório cultural dos alunos, 

fundamental para a produção da redação para o vestibular e ou Enem.  

Conforme nos apresenta Silva (1995, p. 6), “a boa leitura é aquela que, depois de 

terminada, gera conhecimentos, propõe atitudes e analisa valores, aguçando, adensando, 

refinando os modos de perceber e sentir a vida por parte do leitor”. Dessa forma, entendemos 

que é preciso continuar buscando formas de estimular e favorecer a ampliação da competência 

leitora e difundindo a importância que a leitura, seja ela qual for, tem no trabalho de aperfeiçoar 

novas compreensões e aprimorar os conhecimentos.  

Também entendemos que a conversa literária e as atividades de compreensão são 

importantes por favorecer que a voz do aluno seja ouvida na sala de aula como portador de 

conteúdo, com maior liberdade de expressão e escolha, permitindo que este se sinta mais 

incluído e ativo na sala de aula. Este curso de ação didática pode proporcionar maior viabilidade 

para que o estudante se dirija à leitura e caminhe em direção a uma ampliação de conhecimento 

e criticidade.  

Assim como eu tive a oportunidade de enxergar a literatura com outros olhos, descobri 

que é possível trabalhar significativamente em sala de aula com a literatura fantástica, para que 

outros jovens possam ir além da leitura superficial. É necessário abrir as portas da leitura nas 

escolas, permitindo que todos se sintam livres para fazer suas escolhas e interpretações sem 

medo de repreensão. Colocando minha experiência pessoal, concluo refletindo que é de total 

importância levar ao ambiente escolar temas que envolvam os alunos nas classes, que faça parte 

da sua convivência e realidade socio cultural, possibilitando a transmissão de conhecimentos, 
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com uma bagagem repleta de novos saberes e possibilidades, e assim, construir um ambiente 

aberto a novas perspectivas, com uma visão primordial no ensino da literatura nas escolas.  
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GLOSSÁRIO 

 

Auror: Mesmo que detetive/Policial 

Avada Kedavra: Palavra de origem Aramaica, que significa “desapareça com essa palavra”, 

utilizada como um dos feitiços imperdoáveis.  

Azkaban: Penitenciaria para onde são levados os bruxos que cometem algum tipo de crime. 

Dementador: Não ser das trevas e guarda de Azkaban. Conhecidos por sugarem a felicidade 

das pessoas.  

Elfo: Criaturas místicas que trabalham como empregados domésticos para os bruxos.  

Expecto Patronum: Palavra de origem latina, que significa “esperando por proteção”. Feitiço 

utilizado pelos personagens para se protegerem dos dementadores.  

Licantropia: Vírus transmitido após a mordida de um lobisomem transformado.  

N.I.E.Ms: Exame que ajuda os alunos a seguirem em determinadas carreiras após conclusão 

dos estudos.  

N.O.Ms: Exame que autoriza os alunos a estudarem disciplinas especificas das áreas que 

desejam seguir.   

Sangue Ruim: Termo utilizado para ofender e menosprezar bruxos nascidos trouxas ou 

mestiços.  

Trouxa: Termo utilizado para se referir a pessoas que não fazem parte do universo fantástico.  

 

 


