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RESUMO 

 

 

 

A pesquisa intitulada “O Texto Literário e o Livro Didático no Ensino Fundamental II: 

formando leitores” tece discussões sobre como os textos literários que aparecem nos Livros 

Didáticos de Língua Portuguesa (LDLP) podem influenciar na formação de alunos-leitores, 

refletindo sobre a importância e a influência de tais textos. Classifica-se como uma pesquisa 

bibliográfica, qualitativa e quantitativa, de cunho comparativo e tem como objetivo analisar 

duas coleções de LDLP e elaborar comparações e reflexões sobre a quantidade e qualidade 

dos textos literários trazidos por elas. Para isso, o trabalho monográfico traz como base 

teórica alguns autores como Antunes (2003), Geraldi (2004), Soares (1999), Cosson (2006), 

Zilberman (2008), para basear e enriquecer o trabalho com as ideias e discussões em torno da 

temática. Então, o objetivo central deste estudo é investigar a importância da leitura para a 

formação social e intelectual dos alunos, tendo o LDLP como suporte na prática pedagógica 

de Língua Portuguesa no contexto escolar da Educação Básica Brasileira. 

 

Palavras-chave: Texto literário. Livro didático. Aluno-leitor. 



 

 

 

RESUMEN  
 

 

   

La investigación intitulada “El texto Literario y el Libro Didáctico en la Enseñanza 

Fundamental II: formando lectores” hace discusiones sobre como los textos literarios que 

aparecen en los Libros Didácticos de Lengua Portuguesa (LDLP) poden influir en la 

formación de alumnos-lectores, reflejando sobre la importancia y la influencia de tales textos. 

Clasificase como una investigación bibliográfica, cualitativa y cuantitativa, de sello 

comparativo y tiene como objetivo analizar dos colecciones de LDLP y elaborar 

comparaciones e reflexiones sobre la cantidad y calidad de los textos literarios traídos por 

ellas. Para eso, el trabajo monográfico trae como fundamento teórico algunos autores como 

Antunes (2003), Geralldi (2004), Soares (1999), Cosson (2006), Zilberman (2008), para basar 

y enriquecer el trabajo con las ideas  y discusiones en torno de la temática. Entonces, el 

objetivos central de este estudio es investigar la importancia de la lectura para la formación 

social e intelectual de los alumnos, teniendo el LDLP como soporte en la práctica pedagógica 

de Lengua Portuguesa en el contexto escolar de la Educación Básica Brasileña.  

 

Palabras-chave: Texto Literario. Libro didáctico. Alumno-lector. 
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INTRODUÇÃO 

 

As discussões acerca da importância da prática da leitura na escola básica tornam-se 

mais fortes a cada dia. As velhas práticas do ensino da gramática tradicional e 

descontextualizada dão espaço para a busca de práticas pedagógicas inovadoras, baseadas no 

uso da língua e no estímulo à prática da leitura e da escrita. 

O título desta monografia é “O Texto Literário e o Livro Didático de Língua 

Portuguesa no Ensino Fundamental II: formando leitores”. Sabendo que a facilidade de 

domínio da escrita depende da vivência da leitura, é possível afirmar que quanto mais se 

conhece sobre um assunto, melhor se escreve um texto. Os professores da atualidade estão 

cada vez mais desafiados a buscar sempre investir na formação de bons leitores. 

O Livro Didático de Língua Portuguesa (LDP), que serve como apoio para quase todos 

os professores do Brasil, é alvo de críticas e elogios. Nem sempre torna-se um instrumento 

para uma prática que traz benefícios e apoio didático para a sala de aula. O que os professores 

podem fazer é escolher criteriosamente os livros ao analisá-los em todos os seus aspectos.  

Os LDPs trazem uma grande quantidade de textos literários e não literários. Ao 

analisar a quantidade de textos literários existentes ou não nos livros de 6º e 9 º ano das 

coleções “Português Linguagens” dos autores William Cereja e Thereza Cochar da editora 

Saraiva, ano 2015 e “Tecendo Linguagens” dos autores Tania Amaral, Elizabeth Gavioli, 

Cícero de Oliveira e Lucy Aparecida da editora IBEP, ano 2015, tem-se uma noção de como a 

literatura é apresentada nesses livros e qual a função dela para que tais coleções auxiliem a 

formar alunos-leitores. 

O papel do professor comprometido com o ajustamento do aluno no seu espaço 

sociocultural é ser uma ponte para que os alunos possam ser usuários competentes da língua 

portuguesa, possam ser sujeitos críticos e políticos, que pensem com maturidade e consciência 

em todos os âmbitos da sociedade para o pleno exercício de sua cidadania.  

A escola, muitas vezes, deixa de ser um espaço agradável e produtivo e passa a ser um 

lugar de obrigações e críticas negativas, não estimulando nos alunos o desejo e a capacidade 

de ler, interpretar, criticar, escrever com clareza, com concisão, coerência e coesão. Isso se 

deve à falta de prática de leitura que, por muito tempo, foi negligenciada aos alunos, devido 

ao padrão metodológico dos professores em suas épocas e suas seleções de importância, 

deixando passar despercebida tal prática em sala de aula, ao tempo em que a prioridade era 

uma abordagem meramente gramaticalista. 
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O incentivo à leitura é objetivo indispensável nessa jornada de transformação. O 

mundo da leitura abre novos olhares para quem lê. A leitura dá lugar à criticidade, 

questionamentos, concordâncias, expansão de vocabulário, imaginação e um leque de 

possibilidades. A leitura enriquece a alma e a mente. Ler não é apenas decodificar um texto, e 

sim, além disso, compreender, criar e recriar sentidos, é perceber o que está dito nas 

entrelinhas e utilizar os conhecimentos prévios para dar sentido ao que é lido. Por isso, é 

importante a prática da leitura, pois um texto dará estímulo à leitura de outro, ampliando os 

sentidos a outros. 

Diante disso, justifica-se esta pesquisa ao perceber que a literatura é um exemplo de 

como a leitura ultrapassa as meras palavras, elevando os pensamentos do leitor ao despertar 

de uma sensibilidade cada vez mais adormecida pela humanidade e pelas mídias em massa. 

Brandão e Micheletti (1997) destacam: 

 

A literatura aparentemente destrói o real ao enunciar um mundo construído 

pela palavra. No entanto, ela rompe com a estereotipia de um mundo 

insensibilizado pela linguagem do cotidiano* (dos noticiários por exemplo) 

[...] Ela atua no intervalo que se estabelece entre o real objetivo e o eu. 

Espécie de mediadora privilegiada, ela nos transmite uma experiência 

estética e uma dimensão libertadora, que co-responde aos nossos anseios 

(BRANDÃO; MICHELETTI, 1997, p.25).  

 

A escola, (e quase tudo e todos que estão relacionados a ela) não tem dado a devida 

importância à leitura. O Estado, seus representantes e suas políticas públicas pois não 

valorizam o papel que a leitura exerce ao abrir mentes e transformar cidadãos em seres 

pensantes e críticos, conscientes de suas escolhas e atuantes na sociedade. 

Sabendo também que o livro didático é uma das, ou talvez, a única fonte de leitura 

para muitos brasileiros, alunos oriundos de escolas públicas, a justificativa para a realização 

desta pesquisa é que devemos esperar que esses livros didáticos tragam textos em suas 

variedades de gêneros, capazes de oferecer um acervo que seja rico de textos, entre eles os 

literários. As atividades derivadas de tais textos precisam oferecer leituras prazerosas para os 

alunos, permitindo-lhes descobrir o quão fundamental é que sejam leitores por vontade 

própria e para que possam se tornar leitores autônomos por toda uma vida. 

Infelizmente, vemos ainda nos tempos de hoje uma grande falta de prática de leitura 

em todo âmbito educacional, em todas as áreas de conhecimento, o que tem resultado em 

fracasso na escrita. Quão difícil é formar leitores! Nem todos os brasileiros são leitores 

hábeis. A maioria não tem o hábito da leitura em seu cotidiano e isso também é um desafio 
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para todos os professores que estão dispostos a mudar o cenário educacional do país, 

começando por suas opções no seu fazer pedagógico. 

Percebe-se então o seguinte problema: De que forma os livros didáticos de língua 

portuguesa para o ensino fundamental II atendem à necessidade de formar alunos-leitores 

através da prática de leitura de textos literários? 

O trabalho é desenvolvido com o intuito de analisar e responder ao problema em 

questão, para que a pesquisa sirva de fundamento para professores de Língua Portuguesa. É 

importante que os professores analisem suas práticas de ensino e utilizem os livros didáticos 

apenas como apoio e que saibam escolhê-los de modo produtivo, que sejam mais influentes 

com a leitura para que seus alunos se tornem leitores conscientes e críticos de todos os 

gêneros, especialmente do gênero literário. 

O objetivo geral da pesquisa, então, é identificar a quantidade de textos literários que 

os livros didáticos trazem e se a abordagem das atividades reforça a formação de alunos 

leitores proficientes. Para isso, é necessário trilhar objetivos como: comparar os livros de 6º e 

9º ano de duas coleções de livros didáticos quanto à quantidade e à qualidade dos textos 

literários; refletir sobre a importância da leitura para a cidadania; compreender o papel do 

livro didático em sala de aula; e analisar a importância das atividades oferecidas pelos livros. 

O presente trabalho está organizado em cinco capítulos. O primeiro capítulo é o 

referente à Introdução. O segundo capítulo traz uma revisão histórica e conceitual sobre os 

três tópicos apresentados que são: O Texto Literário e o ensino de Língua Portuguesa: 

dificuldades x expectativas; O papel do Livro Didático na Educação Básica; A importância da 

prática da leitura para a formação do aluno leitor. Todos estes tópicos fazem parte da revisão 

de literatura em que estudos, leituras e conceitos alicerçam a pesquisa. O terceiro capítulo é a 

metodologia e divide-se em dois tópicos: A pesquisa, explicando sobre o tipo de pesquisa 

(exploratória, bibliográfica, qualitativa, quantitativa e de cunho comparativo) e o tópico sobre 

a Coleta de Dados, que traz através de tabelas e imagens (coletados nos Livros Didáticos que 

foram analisados) discussões que procuram ampliar o entendimento e responder à 

problemática deste trabalho. Por fim, os capítulos quatro e cinco que são respectivamente os 

Resultados e Discussões e a Conclusão do trabalho, finalizando assim com as Referências. 
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CAPÍTULO 2: REVISÃO DE LITERATURA 

  

2.1 O TEXTO LITERÁRIO E O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA: 

DIFICULDADES X ESPECTATIVAS  

 

Para compreender o real papel do livro didático em sala de aula, precisamos entender 

qual a função das aulas de português para o desenvolvimento da linguagem, quais as 

dificuldades encontradas pelos professores, qual o uso apropriado e/ou equivocado da leitura e 

por que tudo isso influencia o hábito da leitura pelos alunos das escolas públicas brasileiras. 

Sabe-se que o aluno precisa ser capaz de ler vários gêneros e tipos de textos no 

contexto social em que está inserido. Lidar com todas as linguagens é uma necessidade como 

defendem Versiani, Yunes e Carvalho: 

 

Por isso, este Manual de reflexões sobre boas práticas leitoras sugere que o 

formador de leitores se preocupe em oferecer a seu público sempre uma boa 

variedade de textos, verbais e não verbais, e se preocupe constantemente em 

trabalhar não apenas diferentes linguagens, mas também diferentes 

mídias:[...] (VERSIANI; YUNES; CARVALHO, 2012, p.53). 

 

Destaca-se aqui a influência e a importância da literatura e do texto literário nesse mar 

de conhecimentos que é o ensino/aprendizagem de Língua Portuguesa. Para melhor 

compreensão deste aspecto, é válido analisar alguns conceitos do que vem a ser literatura. 

Segundo Van Loon (apud MARTINS; LEDO, 2001, p.1) a literatura “é universal, mas não 

está ligada em particular a este ou àquele país ou período histórico. É de fato tão antiga 

quanto a raça humana e é inerente ao homem, como são parte dele os olhos ou ouvidos, a 

fome e a sede”. 

Ainda, segundo estudos de Martins e Ledo (2001), a literatura surgiu quase ao mesmo 

tempo que a escrita. Outros estudos mais recentes esclarecem que ela existe antes mesmo da 

escrita e que foi criada pelo ser humano para que fosse possível guardar de certa forma suas 

histórias, primeiramente na forma oral e posteriormente na forma escrita, sendo criada então a 

figura do autor: “A literatura nada mais é do que uma combinação de palavras com uma 

intenção estética, cujos gêneros podem ser classificados em epopeia, poema e teatro” 

(MARTINS; LEDO, 2001, p.3). 

Para ficar mais claro, destaca-se mais este conceito de literatura defendido por Abreu 

(2006). A autora fala que estudos frequentes sobre Literatura trazem este gênero como algo 

que ajuda na construção de sujeitos melhores: 
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Uma das definições frequentes de Literatura (lembra do L maiúsculo?) 

afirma que ela é um meio de aprimoramento das pessoas. Para quem adota 

esse ponto de vista, a literatura nos transforma em pessoas melhores, pois ao 

ler ficamos sabendo como é estar na pele de gente que leva uma vida muito 

diferente da nossa, passando por situações inusitadas (ABREU, 2006, p.81). 

 

 

A autora ainda fala que ao final das leituras, depois de interagir com os personagens e 

os acontecimentos, o sujeito torna-se uma pessoa mais experiente e justa com o próximo. É 

importante também que o leitor seja consciente para que não haja uma alienação literária e o 

leitor acabe por não conseguir distinguir a ficção da realidade, como a síndrome de Dom 

Quixote, e não tenha assim um senso crítico com relação aos acontecimentos reais. Para que 

isso não aconteça é essencial que o sujeito tenha um grande repertório literário, formado 

também pela Grande Literatura, pois tais textos trazem conflitos contemporâneos e acaba por 

fazer o leitor refletir sobre os problemas sociais e desenvolva a criticidade. 

Diante disso, pode-se afirmar que a importância do texto literário vai além de ser mais 

um gênero textual apresentado em sala. Na verdade, a literatura é uma porta essencial para 

despertar o prazer para a leitura, que é em sua plenitude, a própria linguagem em ação. O 

trabalho como texto literário é respaldado ainda pelos Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Língua Portuguesa-PCN (1998): 

 

É importante que o trabalho com o texto literário esteja incorporado às 

práticas cotidianas da sala de aula, visto tratar-se de uma forma específica de 

conhecimento. Essa variável de constituição da experiência humana possui 

propriedades compositivas que devem ser mostradas, discutidas e 

consideradas quando se trata de ler as diferentes manifestações colocadas 

sob a rubrica geral de texto literário (BRASIL, 1998, p. 36-7). 

 

Brandão e Micheletti (1997, p.23) descrevem que “Ler um texto literário significa 

entrar em novas relações, sofrer um processo de transformação”. Pode-se perceber, então, o 

poder de influência que o texto literário pode exercer sobre o homem e a capacidade de 

desenvolver aproximação, apreço e o gosto pela leitura. É basicamente nessa linha de 

pensamento que se funda esta pesquisa, pois se espera que nas escolas de redes públicas 

brasileiras os alunos tenham certas fontes de textos literários para que tenham a oportunidade 

de tornarem-se leitores proficientes.  

O estudo da literatura voltado para a Educação Básica vem sofrendo uma grande 

decadência, pois os textos literários em sala de aula estão sendo substituídos por textos 
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aparentemente mais atrativos como os textos não literários, até porque na maioria das vezes 

são mais fáceis de ser adquiridos. Os textos não verbais também vêm ganhando grande espaço 

no cenário educacional e também as charges e tirinhas, tudo para que a atenção do aluno se 

volte para as atividades que sequenciam os textos que geralmente são voltadas para o estudo 

da gramática.  

Cosson (2006) afirma que todos os questionamentos e impasses que envolvem 

literatura e educação estão longe de ter fim. E confirma que a literatura vem perdendo seu 

espaço na escola para outros gêneros textuais como propagandas e reportagens que são de 

fácil acesso. “A multiplicidade dos textos, a onipresença das imagens, a variedade das 

manifestações culturais, entre tantas outras características da sociedade contemporânea, são 

alguns dos argumentos que levam à recusa de um lugar à literatura na escola atual” 

(COSSON, 2006, p. 20).  

Como se não bastasse o pouco uso dos textos literários na educação escolar, essa 

mesma literatura está sendo dividida segundo a faixa etária, separada assim em literatura 

infantil, infanto-juvenil e uma literatura sem adjetivo (como diz Cosson) ou adulta: 

 

Tome-se, como exemplo, a divisão da literatura segundo a faixa etária do 

leitor, que coloca, de um lado, a literatura infanto-juvenil e, de outro, a 

literatura sem adjetivo. Essa divisão, tão cara à escola, termina contribuindo 

para o bem conhecido vácuo existente entre os números de publicação de 

obras da literatura infanto-juvenil e da literatura “adulta”, mostrando que os 

leitores daquela não se transformam em leitores desta, como se, uma vez 

“formado” o leitor, a literatura já não tivesse razão para fazer parte da sua 

vida (COSSON, 2006, p. 20-21). 

 

 

 Este mesmo assunto também é discutido por vários outros escritores, entre eles Soares 

(1999) e chamado de “escolarização da leitura literária”. Soares primeiro diz que o termo 

escolarização neste caso remete-se ao sentido pejorativo da palavra, pois infelizmente esta 

escolarização da literatura está cada vez mais se tornando algo negativo para a educação, pois 

ao didatizarem tais textos para que cumpram a finalidade do ensino da língua (geralmente 

voltado para o ensino gramatical) acabam perdendo o real sentido da importância do texto 

literário e a importância da influência desse, na formação do aluno-leitor. 

É notável o fato de como o ensino/aprendizagem de língua portuguesa e literatura está, 

cada dia mais, voltado para o estudo da gramática e da norma culta da língua, um dos fatos 

pelos quais os textos literários vêm sendo utilizados no ensino e nos LD. Segundo Soares 
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(1999), os poemas estão sendo utilizados na literatura infantil e infanto-juvenil como pretexto 

para o ensino da gramática e da ortografia. 

O desenvolvimento da competência comunicativa, segundo Canale & Swain (1980), 

engloba não somente o uso estrito dos aspectos gramaticais, mas também a interação 

sociocultural entre os falantes. Assim, há uma necessidade de a língua estar associada ao 

contexto, pois o fator social é extremamente importante para o desenvolvimento da 

competência comunicativa da linguagem. 

Compreende-se que as aulas de português devem ser direcionadas para a formação de 

pessoas capazes, seguras e independentes nas competências comunicativas da língua. Isso 

significa que as práticas de ensino da gramática tradicional, voltadas para classificações 

gramaticais e o ensino descontextualizado sem significados dessa gramática, devem ser 

enterrados. Significa ainda que a gramática deve ser inserida como uma forma de apoio e algo 

que faça sentido para os alunos, que eles compreendam sua real função no discurso, focando 

não nela, mas na capacitação da comunicação oral e escrita como um todo.  

Antunes (2003, p.108, 109) deixa muito claro qual o objetivo do ensino de língua 

portuguesa: “[...] a escola não deve ter outra pretensão senão chegar aos usos da língua, na 

forma em que ela acontece no dia- a- dia da vida das pessoas. Essa língua é a “língua- em –

função” (cf. Schmidt, 1978) [...]”. 

É real a dificuldade que os alunos das escolas básicas brasileiras têm para a produção 

de textos. Essas deficiências passam quase sempre para o ensino superior, período no qual 

encontram dificuldades enormes para recuperar o tempo perdido e aprender de forma rápida e 

obrigatória a melhorar a prática da escrita. 

Em acréscimo, é sabido também que para despertar o gosto pela leitura em nossos 

alunos é importante que o professor saiba como escolher e propor análises desses textos de 

forma produtiva, pois as escolas estão cheias de equívocos quando se trata de análise de 

textos. A prática defasada de analisar frases soltas do texto e analisá-las gramaticalmente deve 

ser extinta, como mostra Antunes (2010): 

 

Já é tempo, portanto, de deixar de lado a prática tão comum da análise de 

frases soltas, inventadas; frases artificiais, sem contextos reais, exatamente ao 

contrário do que acontece quando falamos ou ouvimos, escrevemos ou lemos 

(ANTUNES, 2010,  p.47). 

 

O objetivo então de ler e analisar um texto deve ser para compreendê-lo em todos os 

seus aspectos, compreender o que foi escrito, por que, para quem e para que, o que está 
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explicito e implícito. A utilização da gramática deve ser para identificar porque foi utilizada 

cada terminologia, cada escolha gramatical, com que função no texto. 

Assim como a leitura, a análise de textos é fundamental para despertar em todos a 

capacidade para novas oportunidades de aprendizados, entendendo que tudo que é falado, lido 

e escrito se interage e se integra em uma essência indispensável para uma educação melhor, 

para uma revisão de sentimentos e para uma formação ideal para nossos alunos. É o que eles 

merecem e têm direito. 

A sala de aula é um espaço de construção social e desenvolvimento da cidadania. O 

professor esta imbuído da responsabilidade de transformar a realidade dos estudantes nesse 

ambiente. Para que essas mudanças no ensino aconteçam alguns conceitos precisam ser 

modificados, a saber: a ideia de que o professor é um transmissor de conhecimento e o aluno 

apenas um receptáculo de informações:  

 

Radicalizando essa necessidade, desloca-se a noção do processo de ensino 

como transmissão, concebendo-se a sala de aula como lugar de interação 

verbal e por isso mesmo de diálogo entre sujeitos, ambos portadores de 

diferentes saberes. São os saberes do vivido que trazidos por ambos – alunos e 

professores – se confrontam com outros saberes, historicamente 

sistematizados e denominados “conhecimentos“ que dialogam em sala de aula 

(GERALDI; CITELLI, 2004, p.21). 

 

 

Como defendem Geraldi e Citelli (2004), o âmbito escolar deve ser um lugar de 

interação entre todas as partes envolvidas como educadores e educandos. 

 

 

2.2 O PAPEL DO LIVRO DIDÁTICO NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

Pode-se perceber a relação de importância do livro didático (LD) para a formação do 

aluno-leitor. O LD traz em muitos de seus exemplares uma má exploração de textos 

completos, utilizando algumas vezes textos descontextualizados. De um modo geral, falta 

uma maior variedade de textos literários para despertar ou até mesmo acostumar os alunos 

com a prática da leitura literária. Falta também uma adequação ou transformação nas 

atividades pós-textuais que quase sempre são voltadas à decodificação da gramática ou 

perguntas que restringem a capacidade de pensar do aluno. 
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Segundo Volmer e Ramos (2009) sabe-se, pois, que a definição de LD no Brasil surgiu 

a partir do Decreto de Lei nº 1.006, de 30 de dezembro de 1938 – Art. 2: 

 

Compêndios são os livros que expõem total ou parcialmente a matéria das 

disciplinas constantes dos programas escolares [...] livros de leitura de classe 

são os livros usados para leitura dos alunos em aula; tais livros também são 

chamados de livro-texto, compêndio escolar, livro escolar, livro de classe, 

manual, livro didático (OLIVEIRA, 1980, p. 12, apud OLIVEIRA et al., 

1984, p. 22). 

 

Compreende-se, então, que o livro didático tinha, entre as suas funções, a de ser um 

material de apoio à leitura em classe. Sabe-se também que muitas vezes o LD é a única fonte 

de leitura para muitos dos alunos das escolas públicas brasileiras, ou até mesmo o único 

material que parte dos professores consegue ter. Desde pelo menos a década de 1980 esse 

assunto tem sido discutido. Segundo Silva: 

 

Há muito tempo venho afirmando que o conhecimento chega às escolas 

através do material impresso. Não nego a importância e validade de outros 

veículos (televisão, rádio, cinema, etc.. ) para a circulação de dados culturais, 

porém as próprias condições de nossas escolas fazem com que o livro (ou 

similar) continue a ser o instrumento mais utilizado em sala de aula.(...) ; daí 

a necessidade da formação de leitores que saibam trabalhar criticamente o 

material escrito( SILVA, 2002, p.23). 

 

O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), projeto este criado pelo Governo 

Federal juntamente com Ministério da Educação (MEC), tem como objetivo subsidiar o 

trabalho pedagógico de professores da rede pública de ensino através da distribuição de livros 

didáticos nas escolas. 

A escolha das coleções dos LD que serão distribuídos nas escolas é de 

responsabilidade do Conselho Escolar. Aqui está uma questão muito importante e polêmica. 

A quantidade de editoras aprovadas pelo MEC que procuram as escolas para a venda desse 

material é grande, e com essa grande quantidade e grande concorrência as escolas e os 

professores acabam escolhendo essas coleções de forma aligeirada e inapropriada, deixando 

passar a oportunidade de escolher um material rico e adequado que sirva como apoio 

pedagógico e como fonte de conhecimento, leitura e cultura para seus alunos. 

A escolha do LD deve ser carregada de muita responsabilidade, por existirem muitas 

opções de editoras e de coleções. O Conselho Escolar e professores poderiam pelo menos ter 

o bom senso de procurar escolher o melhor para seus professores e principalmente para seus 
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alunos, os quais, como já mencionado, precisam muitas vezes desses livros como principal 

fonte de leitura. 

Voltando às proposições tecidas por Soares (1999), é importante discutirmos sobre a 

desestruturação que os textos literários vêm sofrendo nos LDLP, principalmente os gêneros 

narrativos e a poesia. A autora diz que este último é, em sua maioria, descaracterizado e usado 

para fins gramaticais e aspectos formais. A autora tece ainda considerações sobre a escolha 

das obras e dos autores, destacando que muitos dos LD utilizam quase sempre os mesmos, 

tornando assim restrito ou limitado o conhecimento dos alunos. Lembrando que Soares se 

refere à literatura infantil e infanto-juvenil nas séries iniciais do Ensino Fundamental, porém 

este assunto não se restringe apenas para essa faixa etária, visto que é um problema que 

envolve todas as faixas etárias e todas as etapas da Educação Básica brasileira: 

 

Uma seleção limitada de autores e obras resulta em uma escolarização 

inadequada, sobretudo porque se forma o conceito de que literatura são 

certos autores e certos textos, a tal ponto que se pode vir a considerar como 

uma deficiência da escolarização o desconhecimento, pela criança, daqueles 

autores e obras que a escola privilegia... quando talvez o que se devesse 

pretender seria não o conhecimento de certos autores e obras, mas a 

compreensão do literário e o gosto pela leitura literária (...) (SOARES, 1999, 

p.28). 

 

 

Diante disso, percebe-se que uma das funções do LD é de ser, em muitos casos, uma 

fonte de leitura para esses estudantes.  Para isso, o essencial é que os LDLP tenham uma vasta 

quantidade de textos, de diferentes autores, diferentes gêneros, e como visto até aqui, uma 

quantidade significativa de textos literários, com o intuito de despertar o apreço e o interesse 

pela leitura. 

É interessante ainda que tais textos apresentados nos livros sejam completos, não tão 

adaptados, ou talvez não adaptados, bem referenciados e bem selecionados. Que não sejam 

somente textos muito curtos e autênticos (criados pelos próprios autores), para que assim o 

aluno tenha a oportunidade de conhecer todo o mundo literário a que tem direito. 

 

2.3 A IMPORTÂNCIA DA PRÁTICA DA LEITURA PARA A FORMAÇÃO DO 

ALUNO LEITOR 

 

É importante a utilização e prática da leitura na vida de alunos e professores para que 

haja uma formação adequada de alunos-leitores. A leitura tem um poder de transformação 
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social inquestionável, como diz Jones (2007), citado por Cademartori (2012, p.23), “A leitura 

não provoca apenas alteração mental, mas também física. E a absorção pelo leitor de um livro 

que o encanta é tal que „a casa pode pegar fogo e quem estiver mergulhado num livro não 

levanta os olhos‟”. 

Ainda, segundo a autora a leitura pode ir além de ser a capacidade de decifrar códigos, 

a depender do leitor, pois esse também pratica o ato de ler quando dá sentido ao que está 

lendo, entrando assim em uma nova experiência a cada texto lido.  

É possível também entender que existe, em muitos casos, uma grande dificuldade para 

que as pessoas se tornem leitoras, Cademartori (2012), fala sobre o fato de nem todos os 

professores conseguirem se tornar leitores, que muitos tentam e muitas vezes não conseguem 

e que isso não deveria diminui o empenho e esforço de cada um, de oferecerem novas 

experiência aos alunos para que vejam o ato de ler com outros olhos e tenham a oportunidade 

que não tiveram de tentar mais uma vez. 

A autora afirma ainda que, por fatores sociais e culturais, o Brasil ainda não é um país 

de leitores, e que isso não impede de sabermos que existem inúmeras iniciativas públicas e 

privadas empenhadas a mudar esse quadro, lembrando que a má formação ou a escassez de 

formações continuadas especificas para professores faz com o que o quadro educacional do 

país tenha algumas carências. Assim, existem ainda inúmeros professores que também não 

são leitores proficientes e que (em alguns casos), a culpa não é especificamente deles e sim da 

“dívida social do país com seu povo” (CADEMARTORI, 2012, p.25). Claro que em outros 

desses casos a culpa é sim dos próprios professores por não buscarem se especializar e se 

aperfeiçoarem para que possam se tornar parte desses leitores proficientes. 

O que podemos fazer diante de tantos problemas relacionados ao texto literário na 

prática pedagógica de LP? O fato é que esta problemática não pode passar despercebida por 

nenhuma das partes que formam a Educação Básica. Zilberman (2008) levanta discussões 

sobre como o ensino da literatura tornou-se alvo de objetivos políticos. No geral, a autora diz 

que no Brasil costuma-se culpar pela crise que envolve esse ensino, alguns fatores como: a 

falta de leitura por parte dos alunos, que são julgados por não encontrarem no texto literário 

interesse e gosto pela leitura e os professores desse seguimento, pois os alunos não 

compreendem os conteúdos que devem e, por consequência, não aprendem a gramática, a 

escrita correta e a interpretação de textos.  

Diante de tais interesses políticos já mencionados, percebe-se que a literatura não tem 

espaço privilegiado no ensino de LP pois, atualmente, essa disciplina, aparentemente, 
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pretende formar alunos apenas para provas e concursos que os levem para o Ensino Superior 

ou para o mercado de trabalho. 

 

A crise levou o ensino de literatura a se indagar sobre seu sentido e 

finalidade. De certo modo, a literatura precisa descobrir, considerando as 

novas circunstâncias, em que consiste sua natureza educativa. Não pode ser a 

que desempenhou na Antiguidade, porque a escola se interpôs entre a obra e 

o leitor, com consequências inegáveis. Mas não pode ser a consagrada pela 

sociedade burguesa, que lhe conferiu o papel de intermediária entre o 

indivíduo e a língua escrita e/ou a história nacional, por esses ideais não 

terem sentido para os grupos sociais de origem popular que hoje reivindicam 

o acesso à escola (ZILBERMAN, 2008, p.22). 

 

Há que se considerar, por outro lado, a influencia literária com base familiar. Há 

professores e alunos que tiveram em casa ou em sua família a influência que precisaram para 

se tornarem leitores. A prática da leitura e da escrita antes mesmo da alfabetização é de 

grande importância para a formação intelectual do ser humano. As crianças que aprendem 

com os exemplos familiares de uma leitura recorrente tendem a ter uma maior facilidade no 

fluir da leitura, como citam Dellisa e Laplane: 

 

As experiências e vivências anteriores a aquisição da leitura/escrita fazem 

parte dos pré-requisitos necessários ao indivíduo que está iniciando esse 

aprendizado, e seus conhecimentos anteriores ajudam a definir os rumos e 

particularidades desse processo, aliado a fatores também subjetivos como 

motivação, vontade, inspiração e todos os demais sentimentos que a leitura 

escrita desencadeiam (DELLISA; LAPLANE, 2012, p.61, apude MENDES; 

NOVAES, 2003). 

 

Entretanto compreende-se que grande parte das crianças, jovens e adultos brasileiros 

não tem pais escolarizados o bastante para serem exemplos de leitores ou até mesmo 

incentivadores. E isso torna o papel da escola mais intenso e complexo. 

 Nesse sentido, é possível ver a necessidade de que o aluno tenha na escola essa fonte 

de leitura para que tenha a oportunidade de se desenvolver e ser um leitor em potencial. 

Porém, não tendo a escola um acervo de livros como uma biblioteca ou sala de leitura, o papel 

do Livro Didático de Língua Portuguesa acaba sendo esse de dar acesso à leitura e não 

somente um complemento de atividades gramaticais: 

 

De acordo com Haddad e Graciano (2004), nas últimas décadas, o Brasil 

ampliou consideravelmente a acessibilidade à Educação Básica. Entre 1920 

e 2000, enquanto a população cresceu 5,6 vezes, o número de crianças 

matriculadas aumentou 6,5 vezes, inicialmente nos quatro anos do antigo 

Primário e posteriormente nos oito anos do atual Ensino Fundamental. 
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Dentre as crianças que passaram a frequentar a escola nas últimas décadas, 

uma parcela provém de famílias nas quais os pais têm baixa ou nenhuma 

escolaridade (DELLISA; LAPLANE, 2012, P.63). 

 

 

Entende-se, então, que o professor precisa ajudar o aluno a ser capaz de utilizar a 

língua em sua forma plena, tanto na oralidade como na escrita e, consequentemente, na escuta 

e na leitura. Os professores, então, poderiam repensar suas práticas e o uso do livro didático 

ao ponto de mudarem suas didáticas para que possam dar a oportunidade a alunos de todas as 

classes sociais, culturas e diferenças, para que possam exercer a função de cidadãos, com o 

domínio da língua, em todos os espaços que lhes pertencem, e tenham ao menos a 

oportunidade de descobrir a leitura e terem acesso a ela. 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGIA 

 

3.1 A PESQUISA 

 

Com base nos objetivos deste trabalho, pode-se classificar esta pesquisa como 

exploratória pois, segundo Gil (2007, p.41), “Esta pesquisa tem como objetivo proporcionar 

maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir 

hipóteses. Pode-se dizer que esta pesquisa tem como objetivo principal o aprimoramento de 

ideias ou a descoberta de intuições.” Nessa perspectiva, possibilita-se uma flexibilidade maior 

para a análise dos conteúdos estudados e observados. 

Além disso, pode ser considerada também como bibliográfica, qualitativa e 

quantitativa, de cunho comparativo e teve como intuito observar quatro livros de duas 

coleções de Livros Didáticos de Língua Portuguesa do 6° e do 9° ano do Ensino Fundamental 

II. O foco foi analisar a quantidade de textos literários que tais livros trazem e refletir sobre a 

importância e influência que esses textos exercem para a formação de alunos leitores. 

Segundo Gil (2007, p.44), ”A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em 

material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos.” Foram então 

analisados dois livros do 6º e outros dois do 9º ano das coleções “Português Linguagens” dos 

autores William Cereja e Thereza Cochar, da editora Saraiva e a coleção “Tecendo 

Linguagens” dos autores Tania Amaral, Elizabeth Gavioli, Cícero de Oliveira e Lucy 

Aparecida, da editora IBEP. Também foram utilizados outros livros e artigos para fins de 

conhecimento e base teórica. 

Este trabalho também buscou, por meio de uma proposta metodológica qualitativa, 

observar de forma crítica a abordagem e a utilização dos textos literários trazidos por tais 

coleções, a fim de observar se são suficientes para servir como fonte literária para alunos de 

escolas públicas, levando em consideração que esses livros, em muitos casos, são a única 

fonte de leitura para tais alunos.  

Segundo Minayo (2001, p.21 e 22) “A pesquisa qualitativa responde a questões muito 

particulares. (...). Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, 

crenças, valores e atitudes, (...).” Pôde-se compreender, então, que tal metodologia de 

pesquisa trouxe para esta pesquisa relações com a realidade social e com as diferentes formas 

de pensar e agir do ser humano. 
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O fato de a pesquisa ser de cunho qualitativo não excluiu a possibilidade de ser 

também quantitativo. Ainda, segundo Minayo (2001, p.22), “O conjunto de dados 

quantitativos e qualitativos, porém, não se opõem. Ao contrário, se complementam, pois a 

realidade abrangida por eles interage dinamicamente, excluindo qualquer dicotomia.” 

Portanto, este trabalho traz, de forma quantitativa, dados sobre as coleções dos livros 

analisados, como quantidades de texto e suas especificidades, livros e etc. 

Já o cunho Comparativo da pesquisa se refere ao fato de serem analisadas e 

comparadas às duas coleções de LD. Para isso, foram utilizados como instrumento de coleta 

de dados tabelas e imagens, a fim de distinguir e separar a quantidade de textos literários que 

os livros trazem para que as questões já mencionadas a respeito da formação de alunos 

leitores fossem refletidas. 



26 

 

 

3.2 COLETA DE DADOS 

 

Esta parte da pesquisa tem como objetivo ampliar o que já foi mencionado nos 

capítulos anteriores, por meio da análise de dados coletados nos Livros Didáticos de 6º e 9º 

ano das coleções “Português Linguagens” dos autores William Cereja e Thereza Cochar da 

editora Saraiva e “Tecendo Linguagens” dos autores Tania Amaral, Elizabeth Gavioli, Cícero 

de Oliveira e Lucy Aparecida da editora IBEP. 

 

Tabela 1 – Amostra da pesquisa: livros didáticos analisados 

Legenda TÍTULO DA COLEÇÃO  

 
EDITORA AUTORES 

PL Português Linguagens Saraiva Willian Cereja e 

Thereza Cochar 

TL Tecendo Linguagens IBEP Tania Amaral, 

Elizabeth Gavioli, 

Cícero de Oliveira e 

Lucy Aparecida 
(Fonte: Elaborado para fins de pesquisa) 

 

Para isso foi necessário a análise de um livro da série inicial do Ensino Fundamental II 

(6º ano) e um da série final (9º ano) do mesmo período da Educação Básica, somando-se 

então dois livros de cada coleção. A escolha das fontes de dados para a pesquisa se deu ao 

fato de que é necessário mais de um livro e mais de uma coleção de livros para comparar, 

analisar e chegar a uma conclusão ou não do problema em discussão. Foram utilizadas, então, 

tabelas e imagens para exemplificar e catalogar tais dados. 

 

Figura 1 – Amostra da pesquisa: Livros Didáticos do 6º ano analisados 
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Fonte: Imagem criada pela autora para fins ilustrativos 

Figura 2 – Amostra da pesquisa: Livros Didáticos do 9º ano analisados 

    
Fonte: Imagem criada pela autora para fins ilustrativos 

 

Os livros escolhidos estão organizados em quatro unidades cada um. O Livro 

“Português Linguagens” é apresentado no Sumário de forma simples com três capítulos por 

unidade, cada uma com um tema diferente. Ao final de cada unidade há um tópico intitulado 

“Passando a limpo” com uma espécie de revisão em forma de atividades e finaliza com outro 

tópico intitulado “Intervalo” que traz uma proposta de projeto para ser aplicado em sala. 

Já o livro “Tecendo Linguagens” apresenta um Sumário cheio de informações com 

dois capítulos por unidade e com subtópicos que variam de doze a vinte e oito em cada 

capítulo. Ao final de cada unidade há um tópico chamado de “Leia mais” que contém um 

pequeno verbete com dicas de leitura e outro tópico intitulado “Preparando-se para o próximo 

capítulo” que é mais um pequeno verbete com a solicitação de algum tipo de conhecimento 

prévio que o aluno deverá preparar para o próximo capítulo ou unidade. 

 

Figura 3 – Amostra da pesquisa: Sumário do Livro Didático Português Linguagens 
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Fonte: Imagem criada pela autora para fins ilustrativos. 

 

 

Figura 4 – Amostra da pesquisa: Sumário do Livro Didático Tecendo Linguagens 

 
Fonte: Imagem criada pela autora para fins ilustrativos 

 

O intuito desta pesquisa é expor a quantidade de textos literários que estes livros 

trazem e discutir sobre a qualidade e importância deste tipo de texto para a formação de 
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alunos como leitores proficientes. Foram levados em consideração as seguintes caracteristicas 

do texto literário e não-literário: 

 

Tabela 2 – Características básicas do texto literário e não-literário 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DO 

TEXTO LITERÁRIO 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DO 

TEXTO NÃO-LITERÁRIO 

 Natureza ficcional 

 Função estética 

 Finalidade artística, lúdica 

 Linguagem conotativa, ou seja, 

 cria novos significados 

 Tipologias: poema, conto, teatro, 

crônica, dentre outros 

 Natureza referencial, não-ficcional 

 Função utilitária 

 Finalidade prática, funcional 

 Linguagem denotativa 

 Tipologias: carta, receita, 

biografia, notícia, dentre outros. 

Fonte: Tabela retirada do artigo escrito por Rosane Teixeira e Geni Roters com base nas leituras de 

Kaufman e Rodrigues (1995), Lajolo e Zilberman (1984) e Perrotti (1986). 

 

 Diante dos conceitos já citados no tópico anterior deste capítulo, por ser uma pesquisa 

quantitativa, pode-se observar a seguir o levantamento quantitativo dos textos em cada um 

dos livros estudados através de tabela. Apresenta-se primeiro a quantidade total de textos que 

o livro traz em cada unidade e em seguida detalha a quantidade e especificidade dos textos 

literários apresentados. 

 

Tabela 3 - Levantamento Quantitativo- Textos do Livro “Tecendo Linguagens”: 6º ano 

 

 

Unidade 

 

 

Frequência 

de textos 

 

 

Literários 

Autores 

 

Tipologia Textos 

Nacional Estrangeiro Poético Narrativo 

Descritivo 

Dramático Completo Fragmento 

1 26 11 11  5 6  8 3 

2 33 13 10 3 3 10  5 8 

3 13 9 7 2 2 7  7 2 

4 25 9 7 2 6 3  8 1 

 

Tabela 4 - Levantamento Quantitativo- Textos do Livro “Português Linguagens”: 6º ano 

 

 

Unidade 

 

 

Frequência 

 

 

Literários 

Autores 

 

Tipologia Textos 

Nacional Estrangeiro Poético Narrativo Dramático Completo Fragmento 
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de textos Descritivo 

1 44 10 7 3 3 7  6 4 

2 43 14 12 2 5 9  12 2 

3 43 13 13  8 5  8 5 

4 57 14 10 3 4 10  10 4 

Obs: Foi observado um, dentre os texto literário, de autor desconhecido. 

 

Tabela 5 - Levantamento Quantitativo- Textos do Livro “Tecendo Linguagens”: 9º ano 

 

 

Unidade 

 

 

Frequência 

de textos 

 

 

Literários 

Autores 

 

Tipologia Textos 

Nacional Estrangeiro Poético Narrativo 

Descritivo 

Dramático Completo Fragmento 

1 12 8 7 1  8  3 5 

2 16 11 10 1 6 5  5 6 

3 20 3 3   3  3  

4 24 11 10 1 6 5  5 6 

 

Tabela 6 - Levantamento Quantitativo- Textos do Livro “Português Linguagens”: 9º ano 

 

 

Unidade 

 

 

Frequência 

de textos 

 

 

Literários 

Autores 

 

Tipologia Textos 

Nacional Estrangeiro Poético Narrativo 

Descritivo 

Dramático Completo Fragmento 

1 38 12 11 1 7 5  7 5 

2 47 28 20 8 11 17  14 14 

3 45 19 17 2 11 8  6 13 

4 45 12 10 2 3 9  5 7 

 

Estes dados foram colhidos na observação direta com os livros. Ao mesmo tempo em 

que foram contados a quantidade total de textos em cada uma das quatro unidades didáticas 

do LD, foram também separados os textos literários considerando seus conceitos 

mencionados no capítulo dois deste trabalho e na tabela 2 deste tópico, separando cada um 

segundo seus gêneros e seus autores informados pelo livro. As discussões a respeito dos dados 

coletados serão discutidas no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Neste capítulo são discutidos os resultados dos dados coletados, com base nos autores 

já mencionados no capítulo dois. Para inicio de conversa, é bom recordar o problema em 

questão: De que forma os livros didáticos de língua portuguesa para o ensino fundamental II 

atendem à necessidade de formar alunos-leitores através da prática de leitura com textos 

literários? 

Ao analisar as coleções de LDLP, percebe-se que uma coleção é bem diferente da 

outra, seja na quantidade de textos apresentados, seja no gênero que mais aparece em cada 

uma das séries. 

A coleção Português Linguagens (2015) (LP), traz uma grande quantidade de textos 

em geral. No livro do 6º ano cerca de 30% em média são compostos por textos literários, a 

maioria de autores nacionais, consideravelmente uma quantidade balanceada entre textos 

poéticos e narrativos descritivos, com predominância da narrativa. Tais textos, em sua 

maioria, também são completos, mas não exclui o fato de existir uma quantidade considerável 

de fragmentos. Foi encontrado também apenas um texto com referência de autor 

desconhecido. 

Ainda na mesma coleção PL, o livro do 6º ano comparado ao do 9º ano segue um 

determinado padrão referente à frequência de textos. Em média os dois livros variam de 38 a 

57 no total de textos apresentados. Inclui-se aqui textos literários e não-literários como 

propagandas e reportagens, por exemplo. 

O livro do 9º ano traz uma pequena quantidade a mais de textos literários, variando de 

30% a 50% em média, predominando a autoria nacional, porém traz um número maior de 

autores estrangeiros comparado ao 6º ano. Tais textos se dividem entre poéticos e narrativos 

descritivos, com uma quantidade de fragmentos bem equiparada com os textos completos 

quase que 50% de cada. 

Em geral esta coleção traz um grande número de textos de gêneros diferentes, porém 

ao analisá-los percebe-se uma predominância de textos visuais e não-literários. A quantidade 

de anúncios, charges, tirinhas, textos didáticos, reportagens e imagens é superior a quantidade 

de textos literários. Tais livros também trazem textos consideravelmente grandes, e 

basicamente todas as unidades iniciam com um texto grande e completo que dá sequência a 

atividades de interpretação do sentido do texto, depois a atividade de produção textual e em 

seguida atividade de gramática que, geralmente, não está ligada mais ao texto inicial. 
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A segunda coleção “Tecendo Linguagens” (2015) (TL) apresenta uma frequência de 

textos bem menor que a coleção PL, variando de 12 a 33 textos nos livros de 6º e 9º ano em 

suas quatro unidades. No volume do 6º ano a quantidade de textos literários é bem desregular, 

variando de 40 a 70% nas quatro unidades, sendo que a grande maioria é de autores nacionais. 

Divide-se em textos poéticos e narrativos descritivos, trazendo a narrativa em maior 

quantidade, dividindo-se também entre textos completos, que é maioria, e fragmentos.  

O livro do 9º ano continua com uma quantidade desregular de textos literários 

variando de 10 a 70% nas quatro unidades, com cerca de 99% composta por autores 

nacionais. Predomina também o gênero narrativo-descritivo com exceção da segunda e quarta 

unidades que apresentam quase 50% de gênero poético, divididos entre textos completos e 

fragmentos. 

A coleção TL, não tem um padrão de textos para começar seus capítulos. Por vezes, 

começam com literários, outras com não-literários ou imagens que servem para a realização 

de atividades de interpretação, seguindo por atividades chamadas de prática de leitura, que já 

não têm mais relação com o texto inicial. Ao longo dos capítulos existe um passeio por 

diferentes gêneros textuais e as atividades pós-textuais se mesclam entre interpretação textual 

e estudo gramatical. O que foi observado também na coleção é que a quantidade de atividades 

é bem maior do que a de textos, os literários estão representados por textos curtos e 

fragmentos em sua maioria, dividindo espaços com uma grande quantidade de textos didáticos 

e explicativos, quase que buscando uma estrutura de autossuficiência para o aluno, como se o 

livro não precisasse de um professor para orientar o discente. 

Pra reflexão, serão retomados os estudos de Soares (1999), pois a grande questão é a 

“didatização”, ou como chama a autora, a escolarização dos textos literários nos LDLP, é fácil 

detectar nos livros analisados a utilização dos textos para fins de estudos das estruturas 

linguísticas e gramaticais.  

O texto literário (TL) já não tem mais a função de prática e treinamento da leitura ou 

de crescimento intelectual e pessoal do leitor. Tudo está escolarizado e adaptado para sala de 

aula, perdendo assim o seu real potencial na vida dos alunos. Como exemplo, Soares (1999) 

fala sobre a interpretação dos poemas que os LD trazem, utilizados para exercícios de 

gramática, perdendo o seu real sentido “(...) perde-se inteiramente a interação lúdica, rítmica 

com os poemas, que poderia levar as crianças à percepção do poético e ao gosto pela poesia” 

(SOARES, 1999, p. 27). 

A frequência também de textos fragmentados é algo preocupante nos LD, pois limita 

que o aluno-leitor tenha acesso ao texto por completo. Sabe-se que é necessária, muitas vezes, 
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uma adaptação desses por conta do espaço e do conteúdo ao qual cada unidade escolar tem 

que dar conta, porém isso acaba sendo prejudicial para os alunos que, como já mencionado, 

têm seu repertório de leitura restrito ao LD e à escola. Sem contar que em boa parte dos casos 

não se tem a preocupação de fragmentar o texto levando em consideração que ele não perca o 

sentido inicial, sem que deixe os personagens e o contexto fora da história.  

 

Há “textos” que apresentam apenas o ciclo inicial da sequência narrativa, a 

exposição, e interrompem aí a narrativa, que, portanto, não se realiza, 

deixando o leitor na expectativa: o que acontecerá neste lugar? Com estes 

personagens? (SOARES, 1999, p.31).  

 

Isso pode ser percebido algumas vezes em ambas as coleções TL e PL. 

O grande problema, então, que encontramos nos livros analisados é a forma como os 

TL são apresentados e trabalhados. A quantidade desses textos que esses livros trazem é bem 

compatível entre as duas coleções. Variam entre 8 e 14 textos em média com algumas 

exceções para mais ou para menos, isso em cada unidade. 

Não é o suficiente para o aluno que não tem outra fonte de leitura em casa ou na escola 

chegar ao fim de uma unidade escolar e ter lido apenas fragmentos de 7 ou 14 TL, e utilizado 

essa leitura para fins de interpretações rasas e atividades de gramática, sem ao menos ter a 

oportunidade de utilizar a literatura para o estudo da leitura e estudo das especificidades 

literárias. Até mesmo o aluno que tenha outras fontes de leitura que não seja o LD, deveria ter 

a oportunidade de utilizá-los não para estudo e sim para o despertar do gosto pela leitura e o 

aprimoramento, para que assim se tornem leitores proficientes: 

 

“O “estudo” que se desenvolve sobre o texto literário, na escola, é uma 

atividade intrínseca ao processo de escolarização, como já foi dito, mas uma 

escolarização adequada da literatura será aquela que se fundamente em 

respostas também adequadas às perguntas: por que e para que “estudar” um 

texto literário? O que é que se deve “estudar” num texto literário? Os 

objetivos de leitura e estudo de um texto literário são específicos a este tipo 

de texto, devem privilegiar aqueles conhecimentos, habilidades e atitudes 

necessários à formação de um bom leitor de literatura: (...)” (SOARES, 

1999, p.43). 

 

Então, a coleção PL traz uma grande quantidade de textos, porém a maioria é 

composta de textos não-literários. Percebe-se que há uma preocupação dos autores do livro 

com o visual, para que os textos verbais e não-verbais tenham bastante imagens, 

provavelmente para que chamem a atenção do aluno. Mesmo assim é uma coleção que se 
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preocupa em apresentar para o leitor textos grandes e completos, não restringindo, assim, o 

direito do aluno a ter acesso a esse material na íntegra ainda que poucas vezes. 

Já a coleção TL traz uma quantidade pequena de textos, preocupando-se mais com as 

atividades propostas e com a explicação dos conteúdos curriculares, deixando um espaço de 

importância maior para a interpretação de características dos textos do que para a prática da 

leitura. Apresenta também textos grandes, mas quase sempre fragmentados. 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSÃO 

 

 

A análise das obras nos leva então a perceber que, por conta de uma “didatização” 

exacerbada ou uma escolarização (na forma pejorativa) inadequada dos textos literários, a 

proposta geral para a construção dos LDLP acaba por forçar um uso inadequado dos TL na 

Educação Básica brasileira, voltando o uso desses textos para estudos linguísticos e 

gramaticais e não para a prática de leitura e estudo produtivo da literatura. 

A quantidade de textos literários que tais coleções trazem divide espaço com uma 

maior quantidade de textos não-literários, e dentre os gêneros textuais que a literatura oferece, 

nos livros da série inicial (6º ano) e na série final (9º ano) do Ensino Fundamental II, as únicas 

utilizadas são a poesia e a narrativa descritiva, (incluindo história em quadrinho, crônica e 

conto). 

A abordagem das atividades apresentadas nos livros não reforça a formação de alunos 

leitores proficientes, pois não propõe atividades de prática de leitura nem projetos para que os 

alunos vejam na leitura a oportunidade de enriquecer a alma e a mente.  

Levando-se em consideração que o LD serve apenas como suporte para professores 

em sala de aula, cabe aqui destacar mais essa responsabilidade a esses profissionais, pois se o 

LDLP não oferece esse suporte para a prática da leitura dentro e fora da sala de aula e não é 

capaz de influenciar o aluno a se tornar um leitor proficiente, o professor cada vez mais tem 

esse desafio de superar a deficiência que todo o sistema da Educação Básica brasileira traz. 

Por amor à educação, ele precisa buscar outros mecanismos para auxiliar na formação de 

alunos-leitores. 

Respondendo então a problemática da pesquisa, pode-se afirmar que os LDLP 

analisados não atendem total e especificamente à necessidade de formação de alunos-leitores. 

Embora disponibilizem textos literários para alunos que não possuem outras fontes de leitura, 

não promovem atividades relevantes de prática de leitura com tais textos literários. 

. 

 
Distinguimos entre uma escolarização adequada  e uma escolarização 

inadequada da literatura: adequada seria aquela escolarização que conduzisse 

eficazmente às práticas de leitura literária que ocorrem no contexto social e 

às atitudes e valores próprios do ideal do leitor que se quer formar; 

inadequada é aquela escolarização que deturpa, falsifica, distorce a literatura, 

afastando, e não aproximando, o aluno das práticas de leitura literária, 

desenvolvendo nele resistência ou aversão ao livro e ao ler (SOARES, 1999, 

p. 47). 

 

 



36 

 

 

Conclui-se então que os alunos precisam de estímulo e estratégias para que se tornem 

verdadeiramente leitores autônomos, oferecendo a eles entre muitos textos, o literário, por ter 

uma capacidade de despertar no sujeito prazer e criticidade ao mesmo tempo. É importante 

apresentar um acervo rico em diversidade que lhes ofereça leituras prazerosas para que 

percebam o quão fundamental é que sejam leitores por vontade própria e para que se tornem 

leitores por toda uma vida. O fato de não oferecermos aos alunos tudo isso ao qual eles têm 

direitos, implica em que estamos negando a eles e restringindo o que a leitura literária tem de 

melhor e acabando por despertar neles a aversão pela literatura e desgosto pela prática de 

leitura. 
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