10 PRODUTO ELABORADO A PARTIR DA PESQUISA

10.1 Introdução
O produto escolhido para ser apresentado ao final dessa pesquisa foi
criação de uma biblioteca itinerante com a finalidade de proporcionar ao aluno
um ambiente convidativo para a prática leitora. É uma biblioteca com rodas e
deve ser deslocada para espaços alternativos da escola. Dessa forma, esperase que a interação com o livro se faça de maneira prazerosa com o
reconhecimento das múltiplas informações e entretenimento. Alunos diversos
podem compartilhar experiências leitoras e trocas de sugestão de livros, assim
como as várias interpretações possíveis. Nesses momentos, os alunos podem
estabelecer relações com outros textos, ampliando o vocabulário e mesmo os
repertórios literários e gêneros textuais. Apesar de estarmos focando nas
narrativas policiais e suspense, outros gêneros podem fazer parte do acervo
dessa biblioteca.
A biblioteca itinerante já foi testada e foi recebida com bastante
entusiasmo. Os alunos adoraram ler, observar os títulos, as sinopses,
conhecerem autores e ilustradores. Com essa experiência, viram o livro como
um todo, onde os textos verbais e não verbais se completam.
Apesar de o produto desenvolvido ter sido um sucesso, ele não era a
ideia inicial. Em conversa com os alunos, surgiram algumas ideias, entre elas,
a montagem de um espaço fora da sala de aula. Podendo ser num canto da
biblioteca ou outro lugar disponível. Os alunos ficaram entusiasmados em criar
esse espaço com almofadas, tapetes e livros que atendessem ao interesse
desse grupo em especial.
Porém, não houve condições para que esse espaço fosse criado, muitos
empecilhos apareceram dificultando a realização. Os alunos estavam
empolgados, mas não havia espaço disponibilizado pela escola e nem mesmo
na biblioteca. Dessa maneira, a solução foi criar essa biblioteca itinerante que
pudesse ser locomovida para lugares diversos da escola.
Muito se fala em incentivo à leitura, mas as escolas precisam se
preocupar em criar esse espaço afim disso realmente acontecer.

Foi realizada uma pesquisa significativa sobre espaços de leitura nas
escolas, porém foi observada que a maioria dos lugares é preparada para
atender crianças menores e não há muita coisa em relação aos alunos dos
anos finais. O estudo da arte foi realizado e poucos trabalhos sobre roda de
leitura nos anos finais do Ensino Fundamental foram encontrados.
É importante que alunos/ professores/ bibliotecário/ direção caminhem
juntos para que os resultados sejam atingidos de forma plena. Muitas
dificuldades surgiram na escola e poucas atitudes que viabilizassem a
montagem desses espaços. Falta um empenho coletivo dos professores,
direção e bibliotecários, não havendo um profissional ou técnico na escola que
desenvolva projetos de leitura.
A biblioteca itinerante foi o produto final dessa pesquisa para que a roda
de leitura em espaços alternativos acontecesse com êxito.
A metodologia utilizada, como exposta anteriormente, foi a pesquisaação. Ela é flexível e a ação dos pesquisadores e a dinâmica de todo o
processo é cabível de modificação de acordo com a necessidade de todo o
processo. O mesmo ocorreu para a escolha do produto a ser desenvolvido.
Inicialmente, a proposta era a criação de espaço de leitura adequado para que
todas as classes pudessem utilizar. Porém, com as grandes dificuldades
encontradas, houve uma modificação na escolha do produto. Assim, a
biblioteca itinerante foi criada, pois não depende de um espaço específico e
pode ser utilizada em qualquer ambiente escolar: pátio, sala-de-aula, frente da
escola, etc.
Para chegar a esse produto, foi preciso desenvolver essa pesquisa com
a participação do grupo controle e experimental.
O grupo controle serviu para que todo o processo fosse adaptado e
modificações fossem realizadas com a finalidade de alcançar os resultados
esperados.
Com esse grupo, não houve tabulação dos resultados e a pesquisa teve
caráter exploratório e as análises foram realizadas pelas conversas e caderno
de observação.
Perguntas sobre ouvir ou não histórias na infância foram colocadas no
grupo controle e os alunos passaram a expor uma realidade nada satisfatória
sobre o conhecimento de clássicos e personagens infantis.

O grupo controle utilizou, principalmente, a biblioteca para a realização
da roda de leitura e debates que ocorreram durante essa proposta. Aqui, vale
salientar sobre a importância da auxiliar bibliotecária como parceira com esse
grupo em estudo.
A escola dos alunos do grupo controle possui uma ampla biblioteca, os
livros são organizados e apesar de não haver número adequado de cadeiras,
há espaços alternativos, como tapetes e mesmo bancos que são colocados
para conseguir receber toda a classe. Há ar condicionado, persianas que
impedem o sol e a auxiliar de biblioteca faz um bom trabalho para desenvolver
o hábito leitor. Porém, a biblioteca fica ao lado da quadra esportiva e do recreio
dos alunos e o barulho é um problema para a realização da roda de leitura.
No início dessa proposta, todos os alunos envolvidos tiveram uma aula
para conhecerem a estrutura da biblioteca e aspectos específicos do livro como
tombo e para que serve o número colocado nos livros. Essa aula é
esclarecedora para o aluno que passa a compreender a estrutura da biblioteca
e como pesquisar os livros desejados nesse espaço.
O grupo controle não teve as grelhas para serem respondidas. Foi
utilizado o caderno de observação com anotações pertinentes que serviu para
que as dificuldades fossem observadas e as ações modificadas.
O grupo controle foi formado por alunos de 8º ano (quatro classes). O
grupo experimental teve a participação teve a participação de 100 alunos de 8º
e 9º anos. Esse grupo respondeu perguntas em forma de grelhas que foram
tabuladas, fundamentando toda a pesquisa. Com este grupo, o processo a ser
seguido já havia sido reestruturado, de acordo com os resultados obtidos pelo
grupo controle.
Porém,

várias

dificuldades

também

foram

encontradas:

a

não

participação do auxiliar de biblioteca, o não uso da biblioteca, a não utilização
dos livros do acervo da biblioteca da escola e a dificuldade para a ocupação de
um espaço adequado para a realização da roda de leitura.
É extremamente importante a participação do auxiliar de biblioteca, pois
intensifica o interesse dos alunos. Quando isso não ocorre, é preciso criar um
ambiente que a cada momento seja desafiador e fomente a participação.
A análise dos resultados da pesquisa utilizou os instrumentos já citados
e também se fez pela observação dos alunos durante as atividades e a

intensidade da interação dos alunos envolvidos, além da aplicação das grelhas
que foram respondidas por esse grupo.
Bakhtin (1988) afirma que construção da identidade se dá por meio do
diálogo, da linguagem, pois esta auxilia na compreensão da variedade do
pensamento e visão de mundo. Dessa forma, esse sujeito compreende a
realidade sob sua própria perspectiva. As rodas de leitura, aqui propostas,
oportunizam esse processo, dando condições para que cada aluno possa
expor suas ideias e pensamentos. Ao mesmo tempo em que as escuta, novas
possibilidades de compreensão vão surgindo durante a leitura das narrativas
trabalhadas e as predições feitas são confirmadas ou não.
Durante a leitura é mantida a interação na roda e em alguns momentos a
interrupção da história possibilita a participação de todos, tornando mais
dinâmica a proposta.
Bakhtin (1988) afirma que a nossa fala proporciona, no interlocutor,
pensamentos diversos e isso pode depender da maneira de como é contada a
história, o meio e de que maneira acontece.
Na roda de leitura das narrativas de suspense, realizada com os alunos
envolvidos no grupo experimental, a professora, que passa ser “contadora da
história”, leva o ouvinte a pensar essas várias compreensões possíveis.
O processo envolve uma organização já estabelecida de como agir e o
que será feito nesse momento. Dessa forma, os alunos participam de maneira
organizada e produtiva. É um momento em que a participação tem seu espaço,
com paradas na história com a finalidade de criar suspense. Algumas
perguntas para a turma cria um elo entre todos e auxilia aos alunos, com mais
dificuldades de percepção, acompanharem os acontecimentos da história.
É preciso lembrar que, muitas vezes, os alunos desconhecem certos
vocábulos ou situações descritas na história por estarem distantes da realidade
deles mesmos. Assim, o mediador deve, constantemente, atualizar e
esclarecer qualquer dúvida dos alunos quanto a esses aspectos.
As narrativas de suspense apresentam uma rica descrição de ambientes
e personagens que podem dispersar a atenção dos alunos. Sendo assim, o
professor deve aproveitar esses momentos para explicar como a descrição é
utilizada e com que função pelo autor, no caso Sir Conan Doyle. Assim,
posteriormente os alunos poderão utilizar esse conhecimento em suas próprias

produções, enriquecendo ainda mais seus textos.
Pasquier e Dolz (1996) afirmam que uma Sequência Didática (SD) é
fundamental para a melhoria da própria escrita. Para os autores, a escrita
pode ser realizada com coesão e coerência por todos quando a aprendizagem
respeitar as condições e realidade dos alunos. É preciso também dar acesso a
uma

diversidade de textos. Para eles, a variedade de textos é um fator

decisivo para que o objetivo seja atingido.
Coelho (2009) afirma que esse contato propicia ao aluno compreender
os modos de organização de um mesmo gênero e os tipos de sequências mais
utilizados. O PCN (1988), Pasquier e Dolz (1996) e Coelho (2009) defendem
que o aluno precisa conhecer a finalidade de um gênero para poder adequar a
linguagem, a organização ao interlocutor a que se dirige. Logo, é preciso ter
clareza se se quer convencer, divertir, explicar, informar, criticar. Além disso, o
aluno precisa também em qual veículo o texto será publicado, veiculado:
internet, outdoor, jornal, revista ou outro.
As narrativas de suspense, presentes nas rodas de leitura, são lidas a
cada novo encontro com a finalidade dos alunos se apropriarem desse gênero
e produzirem de acordo com seu modo de organização.
A Sequência Didática (SD), aqui sugerida, busca atender a definição de
Dolz, Noverraz e Schneuwly (1994) quando a caracterizam como atividades
realizadas na escola

em torno do mesmo gênero, podendo ser meio da

linguagem oral ou escrita. Assim, a sequência utilizada nessa proposta teve a
preocupação de explicitar a organização da narrativa de suspense, a intenção
do texto, a linguagem utilizada e seus efeitos.
Antes da leitura da narrativa de suspense, os alunos produziram um
texto desse gênero com a finalidade de diagnosticar qual conhecimento
possuíam. A partir daí, as estratégias de intervenção pedagógica foram
definidas de acordo com a necessidade do grupo envolvido.
A situação de comunicação foi apresentada aos alunos, o conteúdo foi
elaborado, planejado até que a produção textual fosse realizada, respeitando a
estrutura linguística dessa narrativa de suspense. Depois, pode-se perceber e
comparar a produção inicial com a produção feita após a SD. Os próprios
alunos percebem seu crescimento com a produção de outros dois textos.
A narrativa de suspense foi o gênero privilegiado na proposta aqui

desenvolvida por seduzir e despertar intenso interesse dos alunos.
Antunes (2009) afirma que o gosto pela leitura é adquirido quando há
encantamento e sedução pelo gênero lido. Dessa forma, a leitura das histórias
de Sherlock Holmes serve de estímulo para esse mundo das narrativas de
suspense ou policial.
Barbosa (2001) afirma que as narrativas de suspense apresentam
elementos importantes para o estímulo do leitor. A história é envolta em um
crime, com uma vítima, há uma pessoa que solicita a investigação da situação
para desmascarar o culpado. O leitor, durante a leitura, tenta resolver a trama
sob a perspectiva de um detetive. O autor coloca pistas falsas para que o leitor
siga-as e depois as descarte.
Sir Conan Doyle escreve o personagem Sherlock Holmes e seu
companheiro Watson participando de tramas incríveis e pistas que podem ser
confirmadas ou não com o desencadear da história. Na roda de leitura, a
história é pausada para que os alunos envolvidos possam expor suas
hipóteses.
Assim, a SD desenvolvida nesse processo da pesquisa é significativa,
pois o ensino fragmentado e descontextualizado não é adequado ao cotidiano
do aluno.
A SD testada com o grupo controle aconteceu da seguinte forma:
Realizada com a UME A.S.S., em 2016. Cada classe escolheu uma
história escrita por Sir Conan Doyle, Sherlock Holmes e seu companheiro
Watson participam de grandes investigações. A cada capítulo, os alunos
buscam pistas para desvendar os crimes que apresentam complexidade,
precisando de atenção e astúcia para desvendar cada situação apresentada.
O espaço para a realização dessas rodas de leitura, do grupo controle,
foi a biblioteca da escola. A auxiliar de biblioteca foi uma parceira importante
nesse processo de leitura, fazendo com que os alunos percebessem a
proposta como significativa na sua formação leitora.
Esse grupo contou com a explicação sobre o funcionamento da
biblioteca, antes de se iniciar a SD proposta. Os alunos puderam conhecer
onde ficava cada gênero e os títulos mais retirados da biblioteca. Conheceram
o significado dos números presentes nos livros (tombo) e como funcionava o
espaço da biblioteca. Tudo isso, serve de conhecimentos e estímulo para que

os alunos sintam-se interessados para novas leituras.
Assim, cada aluno retirou um livro de seu interesse para que fizesse
uma leitura autônoma. Sabe-se que alguns apresentam dificuldade leitora e
não conseguiriam ler o livro totalmente, porém a finalidade era dar acesso a
esse material a todos os alunos.
Dado um tempo determinado para a leitura individual do livro escolhido,
os alunos se reuniram em pequenos grupos para que cada um contasse a
história lida. O grupo deveria eleger a história mais interessante para a criação
da capa e da contracapa do mesmo. Nesse momento, os alunos puderam
conhecer as várias histórias, mesmo que parcialmente. Eles observaram o
conteúdo da capa e da contracapa, incluindo autor, ilustração, editora, nome da
obra. Alguns observam que aparece também o nome do ilustrador.
A leitura realizada de maneira espontânea e recontada aos colegas
condiz com que os PCN (1988) afirmam, ou seja, o professor deve oportunizar
que os alunos escolham suas próprias leituras, pois fora da escola essa
escolha é individual. Assim, os PCN (1988) incentivam a leitura livre para que
os alunos ganhem autonomia e sintam parte da sociedade.
Os PCN (1988) alertam que para se atingir o objetivo de formar cidadãos
com a capacidade de compreender textos diversos aos quais terão acesso no
mundo afora, é preciso que se organize o trabalho escolar com essa finalidade,
caso contrário, os alunos não estarão preparados.
A pesquisa mostra que muitos desses alunos chegam à escola sem
nenhuma referência leitora e é papel da escola sanar essa deficiência para que
tenham oportunidades iguais.
Na SD, os livros que apresentam o gênero das narrativas de suspense
(policial) são apresentados aos alunos. Autores como Ágatha Christie, Sir
Conan Doyle e Edgar Alan Poe são apresentados aos alunos e a época em
que a história é contada.
É o momento oportuno para que os alunos conheçam as origens do
vocábulo “detetive”, ou seja, explicar que as histórias aconteciam no final de
1800 e início de 1900, época que antecedeu a Revolução Industrial.
A polícia só surgiu após a Revolução Industrial, pois a população das
grandes cidades aumentou sensivelmente com a vinda de pessoas de vários
lugares em busca de emprego. Dessa forma, os crimes aumentaram e foi

preciso ter um órgão que solucionasse esses problemas, ou seja, a
polícia.Com o passar do tempo, com os conflitos internacionais, foram surgindo
os espiões.
Dar a conhecer aos alunos um pouco da história, permite que percebam
a evolução de diferentes áreas e aspectos da sociedade. Atualmente, os
detetives estão presentes em várias séries assistidas pelos alunos. Nessas
séries, observa-se a presença do detetive e seu assistente como era no início
das histórias criadas pelos autores Edgar Alan Poe, Ágatha Christie, Sir Conan
Doyle e outros. Os detetives dessas séries também solucionam crimes e utilizase de pistas e da lógica para solucioná-las constantemente. Trazer essa
realidade para os alunos, fazendo um elo com as histórias lidas, cria um
interesse ainda maior para o desenvolvimento da atividade proposta.
A pesquisa realizada com os diferentes grupos permitiu avaliar o
processo e reorganizar algumas das ações, pois o grupo controle mostrou os
caminhos possíveis e os desvios que foram necessários ser feitos.
Ampliar os horizontes possíveis dos alunos só é possível se não se
desistir ao longo do percurso com as dificuldades encontradas.
É preciso deixar claro o que será feito, como será e a que lugar se quer
chegar, também é preciso criar todas as regras evitando maiores problemas
durante o processo.
Por vezes, a parada na leitura é necessária para que os “combinados”
sejam lembrados. Com o envolvimento, os próprios alunos passam a cobrar
dos colegas a atitude adequada, pois a cada capítulo o interesse aumenta.
Um aspecto que deve ser comentado, é a questão da entonação, da
expressividade do leitor que lê em voz alta, ele precisa falar com clareza, dar a
entonação adequada, e mostrar expressividade no momento da leitura,
despertando a atenção de todos.
Um outro aspecto é o conforto, os alunos precisam ter um espaço
agradável ainda que estejam sentados no chão, é preciso oferecer condições
adequadas – tapetes, almofadas, cobertores ajudam a criar esse “conforto”.
A escola pode criar esses espaços, o professor de Língua Portuguesa
não é o único responsável, os PCN (1998) deixam claro que todos os
professores são professores de leitura. Afinal, cada disciplina possui textos
próprios e os professores precisam oportunizar que os alunos compreendam e

aprendam a ler textos específicos.
A leitura realizada nessas rodas das narrativas de suspense culminou
com atividades lúdicas e em grupo. Huizinga (1938) apresenta o jogo como
objeto cultural e significativo para a formação do ser humano.
Assim, os alunos tiveram a oportunidade de criar cartazes, em grupo, de
divulgação dos livros lidos na classe.

Figura 15 - Confecção de cartaz para divulgação do livro lido: coleção do
Sherlock Holmes. Exposição na Feira das Ciências da escola.

Fonte: Fotos da autora

Também produziram desenhos, colagens e utilizaram técnicas diversas
para a construção desses cartazes. Os cartazes foram colocados pela escola,

estimulando os alunos de outras classes a lerem os livros.
Durante toda a realização da SD, o grupo controle teve a participação de
todos, inclusive os alunos de inclusão e aqueles que apresentavam maiores
dificuldades com a língua. A roda de leitura deve fazer parte das aulas de
Língua Portuguesa e realizada de forma sistemática. Afinal, a história precisa
ser acompanhada e compreendida na sua sequência.
Nota-se, que a proposta aqui apresentada, não necessita de material
especial e pode ser realizada com qualquer escola, independente se sua
localização ou grupo social. Afinal, propicia-se ao aluno participação na
construção do seu conhecimento por meio da leitura e produção textual. O
professor pode aprofundar esse momento, trabalhando os aspectos linguísticos
dos livros.
A interação entre emissor e receptor, na roda de leitura, destacada por
Bakhtin (1952-53/1979) é observada nessa roda de leitura.
O grupo controle serviu para a observação posterior, onde muitos alunos
passaram a ser assíduos na utilização do espaço da biblioteca, buscando
novas leituras e solicitando junto à auxiliar de biblioteca outros títulos. A leitura
tornou-se uma opção de lazer para os alunos.
Os PCN (1998) afirmam sobre as condições necessárias para que a
leitura aconteça satisfatoriamente, com momentos de leitura livre e que o
professor seja leitor também. Os PCN (1998) afirmam sobre a importância de
um professor fascinado pela leitura para estimular os alunos não leitores.
Lembra que fora da escola, o aluno busca suas próprias leituras escolhendo
autor, obra e gênero. Assim, a escola precisa dar condições para que essas
escolhas tenham vez também no espaço escolar. A política de formação de
leitores, segundo os PCN (1998) deve contribuir com sugestões de leitura para
a comunidade escolar. Os cartazes criados pelos alunos foram de encontro a
essa afirmação feita pelos PCN (1998).
Assim, o grupo controle que participou no ano de 2016 teve um
envolvimento e contribuição fortemente para a pesquisa aqui desenvolvida.
Em 1917, a pesquisa contou com a participação dos alunos da UME C.
S., grupo experimental. Percebe-se que não só a comunidade escolar se difere
de uma para outra, mas a própria estrutura administrativa pode ser facilitadora
ou não em qualquer nova proposta.

A proposta da roda de leitura das narrativas de suspense foi explicada
para os alunos de 8º e 9º anos e foi bem recebida por todos. Nesse momento,
as regras para a realização da mesma foi explicada para que ocorresse de
forma a atender aos objetivos da mesma.
Alguns procedimentos aplicados ao grupo controle deveriam ser
realizados para o grupo experimental também, porém algumas dificuldades
foram encontradas.
Primeiramente, foi o espaço, pois a biblioteca da escola não apresenta
condições físicas, os livros estão espalhados, há poucos lugares para sentar,
não há tapetes ou almofadas como possibilidades de ampliação de lugares
para os alunos.
O auxiliar de biblioteca, não foi parceiro na realização da proposta,
sendo realizada apenas pela professora de Língua Portuguesa. Esse fator não
prejudicou a pesquisa, porém foi preciso ajustes e modificações no processo
para que isso não ocorresse. O espaço utilizado foi a escadaria da frente da
escola e a biblioteca que não possuía o número adequado de cadeiras e os
alunos levavam.
A parte inicial da pesquisa que seria a apresentação da biblioteca, títulos
e conhecimento específico sobre ela não aconteceu, pois o auxiliar de
biblioteca não se envolveu.
Esses fatores foram significativos para a modificação do produto a ser
desenvolvido na pesquisa.
Os alunos mostraram-se animados ao ocuparem os vários espaços
possíveis da escola. Sair da sala de aula, ou mesmo ocupa-la de maneira não
convencional, sentados nas carteiras em fileiras, é aceita pelos alunos.
Dessa forma, as rodas de leitura ocuparam esses espaços e quando
chovia a sala de aula passava a ser utilizada de maneira informal. Os alunos
sentavam pelo chão e em grupos.
O grupo experimental, após a ouvirem as histórias de Sherlock Holmes,
participaram de maneira lúdica na elaboração de cartazes que divulgavam o
livro de cada classe.
Esse material, criado pelos grupos de alunos, foi exposto na Feira das
Ciências, realizada na UME. Junto aos cartazes foram colocados os livros
referentes a coleção de Sherlock Holmes, inclusive as histórias contidas nos

cartazes.
Observou-se um grande interesse dos alunos envolvidos nessa
exposição para mostrarem seus trabalhos e verem os das outras classes. Os
livros foram folheados e comparados por todos com os cartazes criados.
A leitura das histórias de Sherlock Holmes deu oportunidade para que os
alunos participassem das rodas de leitura, debate de temas, inclusão dos
alunos nas atividades desenvolvidas, produção de texto verbal e não verbal,
oralidade, etc.
Sabe-se que toda nova atividade para ser desenvolvida precisa ser
compreendida e aceita. A participação dos alunos envolvidos foi de extrema
importância, pois a cada dia o envolvimento era maior. Como exemplo disso,
ocorreu com uma classe de 8º ano, sala com vários problemas disciplinares,
que numa das aulas estavam sentados com a palavra “LEITURA” escrita na
lousa. Não seria dia da roda de leitura, mas eles queriam conhecer a
continuidade da história.
10.2 Objetivos da sequência didática e do produto

•

Utilizar espaços alternativos da escola para tornar a leitura mais
atrativa.

•

Debater temas nas rodas de leitura com a finalidade de facilitar um
ambiente de harmonia e respeito mútuo.

•

Desenvolver o gosto pela leitura por meio de um acervo que pode
ser movimentado pela escola.

•

Ampliar os horizontes dos alunos por meio de uma leitura crítica.

•

Oportunizar o aluno ao contato com livros diversos valorizando a
leitura como forma de novas aprendizagens.

Tendo em vista os objetivos propostos, a sequência didática consistiu
em:
Atividade 1- Conhecendo os saberes prévios
•

sondagem inicial por meio de roda de conversa na sala de
aula/biblioteca/ou espaços alternativos;

•

pesquisa sobre histórias de suspense na biblioteca e pela internet.

Atividade 2- Conversa em roda
Momento para instigar o interesse dos alunos com algumas questões
que foram respondidas oralmente:
Alguém conhece o autor das obras de Sherlock Holmes?
Esse personagem é conhecido por algum aluno?
Conhecem alguma história em que Sherlock Holmes é personagem?
Qual o tema das histórias de Sherlock Holmes?
Vocês gostam de narrativas de suspense? Por quê?
Quem é o parceiro fiel de Sherlock Holmes?
Você já viu algum filme ou série ou desenho em que Sherlock Holmes atuou?
Atividade 3- Roda de leitura
Roda de leitura de histórias de Sherlock Holmes. Rodas realizadas em
duas aulas semanais. Histórias lidas em capítulos.
Atividade 4- Produção
Cartaz confeccionado em dupla. O cartaz deve ser exposto pela escola
como forma de incentivar a leitura dos livros.
Atividade 5- Filme
Filme de Sherlock Holmes. O filme deve servir para se fazer uma
comparação da história escrita e no filme.
Atividade 6-Reapresentação dos elementos da narrativa
Retomada dos elementos: personagens com suas características físicas
e psicológicas, conflito desenvolvimento, clímax e desfecho. Fazer a análise
desses elementos de acordo com o livro lido.

10.3 Biblioteca Itinerante - Leitura em espaços alternativos
Uma biblioteca itinerante foi idealizada a fim de ser levada pela escola

em ambientes diversificados, pois possui rodinhas de silicone. Essa biblioteca
foi produzida em madeira estofada, em formato de um livro, com portas que se
abrem para prateleiras que comportam cerca de 50 livros. Há espaço para
colocação de mantas que servem para dar mais conforto e comodidade aos
alunos durante as leituras realizadas em espaços alternativos da escola. Os
livros dessa biblioteca devem ser trocados de tempos em tempos com a
finalidade de motivar os alunos continuamente para novas escolhas leitoras. Na
parte de dentro da porta há espaço para colocação de material como folhas e
outros materiais que devem ser usados nas atividades do livro lido. Ao término
da leitura, as atividades desenvolvidas foram realizadas em dupla ou grupo e
de maneira lúdica, pois dessa forma a leitura será vista pelos alunos como algo
prazeroso, servindo de estímulo para novas escolhas de livros.

Figura 16 - Biblioteca Itinerante

Fonte: foto da autora

Os alunos tiveram acesso a essa biblioteca e ficaram bastante
empolgados com a proposta dela se movimentar pela escola. Essa atitude dos
alunos mostra que eles têm interesse em ouvir histórias, porém falta uma
adequação de espaço nas escolas e projetos de incentivo contínuo, não um
projeto isolado num determinado período do ano.
Aos poucos, a biblioteca foi melhorada com a compra de outras mantas
para atender todos os alunos, mesmo nas classes mais numerosas.
Atualmente, a biblioteca possui quatro mantas que dão maior conforto para que
a roda de leitura aconteça.
A sugestão de proposta após a pesquisa aqui desenvolvida é a criação
de espaços para que ocorram as rodas de leitura de narrativas de suspense ou
mesmo outras leituras de acordo com a proposta do grupo de alunos. Esses
espaços devem ocorrer onde a biblioteca itinerante for levada.
A leitura, nas rodas, acontece de duas maneiras: uma realizada pela
professora de livro escolhido pela classe e outra em pequenos grupos, onde
cada aluno lê parte da história e passa para outro aluno. Esse livro é escolhido
pelo próprio grupo.
Essa nova realização de leitura em grupos foi escolha dos próprios
alunos, mostrando que a aprendizagem deve ser participativa e a opinião dos
alunos ser respeitada. Percebe-se que todos participam e mesmo os alunos
menos expressividade têm um espaço, mesmo que por vezes apenas ouça as
histórias contadas pelos demais alunos.
Os alunos buscam a biblioteca itinerante, arrumam os espaços para a

leitura, distribuem os livros e fazem o mesmo no término da atividade. Observase que tanto os livros como a própria biblioteca é muito bem cuidada pelos
alunos, pois se sentem parte importante do processo.
Num certo dia, a biblioteca apareceu manchada de café e os alunos
ficaram muito aborrecidos pelo fato, pois a mesma é cuidada por eles com
carinho. Isso mostra que a biblioteca itinerante foi recebida pelos alunos de
forma mais do que satisfatória.
Essa biblioteca já foi utilizada na frente da escola, no pátio e mesmo na
sala de aula quando o dia estava chuvoso. O importante que a roda de leitura
aconteça sempre e que fatores esternos não sejam um problema para a sua
realização.
È importante lembrar que os PCN (1998) ainda fazem uma ressalva em
relação à formação do leitor ao afirmarem que para se atingir o objetivo de
formar pessoas com capacidade leitora é necessário planejar as aulas para
que aprendam isso na escola.
Muitos não possuem referências leitoras em casa e a escola precisa
trazer para si essa responsabilidade, formando alunos com competência
leitora. As disciplinas que precisam dessa competência leitora acabam com
baixa aprendizagem caso o aluno não se aproprie dessa habilidade. Os PCN
(1998) mostram que o professor de cada disciplina deve ensinar o aluno a ler
os textos presentes em suas aulas e não apenas ao professor de Língua
Portuguesa. A escola deve ter como um dos principais objetivos a formação do
aluno leitor e que todo professor, independente da disciplina que leciona é
também um professor de leitura. Dessa forma, temos um leque amplo que
possibilidades para se atingir os resultados esperados.
Como já citado anteriormente, essa proposta aconteceu quando eu
lecionava numa escola que possuía um número elevado de alunos sem
qualquer formação leitora. Muitos eram filhos de pais não alfabéticos e que não
podiam dar essa formação leitora em casa. Assim, mesmo ao final do Ensino
Fundamental II desconheciam histórias e personagens próprias da infância. A
roda de leitura foi a estratégia utilizada para que todos pudessem ter acesso a
algumas histórias de livros, com possibilidades de novas buscas.
No ano seguinte, ao iniciar esse projeto numa outra escola (UME
A.S.S.), que serviu de grupo controle, as estratégias foram testadas e a

verificação do que realmente funcionava ou não.
A biblioteca dessa escola é muito bem cuidada pela auxiliar bibliotecária
Gisélia que também desenvolve um ótimo trabalho de formação leitora.
Com a união de Língua Portuguesa e Biblioteca o projeto teve início e as
rodas de leitura aconteciam nesse espaço, onde se verificou o interesse dos
alunos nas narrativas de suspense. Os livros da coleção de Sir Conan Doyle,
onde o personagem Sherlock Holmes e seu parceiro Watson eram
personagens de tramas que prendiam a atenção de todos.
Dessa proposta, várias atividades aconteceram como: teatro, criação de
capa e contracapa e cartaz de divulgação do livro lido. Todas as atividades
tinham o cunho lúdico e nunca com finalidade de avaliação. Esse grupo foi
bastante significativo para que se pudesse perceber o que era preciso
modificar.
Em 2017, na UME C.S., o grupo experimental foi utilizado com a
finalidade de se buscar dados para que se tabulassem os resultados do
projeto.
O auxiliar de biblioteca dessa UME não se mostrou parceiro no projeto,
apresentando uma série de dificuldades para a realização do mesmo. A
biblioteca era pequena, com poucas cadeiras e os livros desorganizados, tudo
isso não era atrativo para os alunos. Dessa forma, os espaços alternativos
passaram a ser a única maneira para que a roda de leitura acontecesse
sistematicamente como o esperado.
Esse grupo, a cada nova roda de leitura, foi se apropriando do projeto e
participando de maneira positiva.
Bakhtin (1988) afirma: “compreender a enunciação de outrem significa
orientar-se em relação a ela, encontrar seu lugar adequado no contexto
correspondente” (Bakhtin, 1988, p.132). Assim, quando o aluno ouve outra
pessoa contando uma história, passa a compreender outras possibilidades de
entendimento.
O mediador leitor pode antecipar uma ação, criar hipóteses ou fazer
perguntas aos alunos, criando um clima de interação o tempo todo.
Pasquier e Dolz (2004) afirmam sobre a melhoria das produções escritas
com a utilização da Sequência Didática (SD). Os autores mostram a
importância de uma escrita coesa e coerente que pode ser conquistada com

um ensino adequado. Afirmam que a escola precisa se adequar com a
realidade local, proporcionando um ensino com uma diversidade textual.
Coelho (2009) ao fazer referência à diversidade de textos apontada pelo
PCN (1998) e também por Pasquier e Dolz (1996) afirma sobre a necessidade
do conhecimento dos gêneros e a utilização de estratégias diversificadas para
se atingir os objetivos esperados. Para isso, os alunos devem ter acesso aos
diversos gêneros textuais para que a compreensão leitora gere produções
textuais claras e expressivas.
Para esses pesquisadores, segundo Coelho (2009), só é possível utilizar
de maneira plena os gêneros e de acordo com o veículo quando os alunos têm
referências textuais diversas.
A proposta aqui desenvolvida espera que após a roda de leitura em
espaços alternativos, os alunos tendo contado literalmente com livros e textos,
sintam-se interessados em novas leituras. Para que realmente se apropriem da
estrutura do gênero e como Dolz e Pasquier (2004, apud Coelho, 2009), a
seleção de textos deve ser relevante às práticas sociais para que essas
escolhas façam sentido aos alunos. Afirmam que para ensinar um gênero é
preciso observar os conteúdos, a estrutura comunicativa, a intenção
comunicativa, as configurações específicas das unidades linguísticas.
Os alunos produziram uma narrativa de suspense antes da roda de
leitura dar início e outra depois e os alunos puderam perceber as diferenças
entre elas.
Figura 17 - Leitura em espaços alternativos

Fonte: fotos da autora

A biblioteca itinerante foi construída em madeira, com rodinhas em
silicone para facilitar seu transporte. Ela possui formato de um livro e é
revestida com plumante e corino. A parte de dentro possui espaço para cerca
de 50 livros e mantas que são colocadas no chão para que os alunos possam
ler em grupos ou individualmente. A parte de dentro da porta possui lugar para
armazenar folhas que podem ser utilizadas após ou durante a roda de leitura.
O produto já está sendo utilizado na UME C.S. e os alunos demonstram
satisfação quando é o dia marcado para a realização da roda de leitura. Os
livros são trocados de tempos em tempos para manter o interesse dos alunos.
Alguns alunos trazem livros que já estão lendo em casa e a leitura continua
nesses momentos. Isso é bastante interessante, pois torna a roda de leitura
mais dinâmica com a participação dos próprios alunos que podem indicar seus
livros.
Alguns alunos preferem uma leitura individualizada, porém a maioria
utiliza a roda de leitura de maneira que cada um possa ler parte da história.
Esse momento apresenta maior interesse dos alunos inclusive no
vocabulário das histórias. Perguntam quando não entendem e todos aprendem
novos vocábulos.
Essa ampliação de vocabulário é transferida para outras leituras e
disciplinas, facilitando essas aprendizagens.

Figura 18 - Utilização da Biblioteca Itinerante (1)

Fonte: fotos da autora

Na figura 18 os alunos estão utilizando a biblioteca itinerante na
escadaria da escola, mas ela é móvel e é levada para vários ambientes.
Figura 19 - Utilização da Biblioteca Itinerante (2)

Fonte: foto da autora

A utilização da biblioteca itinerante começou com uma manta, porém
não foi suficiente para atender toda a classe. Outras mantas foram adquiridas e
hoje já possui quatro mantas grandes e é suficiente para a classe inteira. As
mantas são confortáveis e fáceis de serem lavadas, assim os alunos podem
aproveitar esse momento da roda de leitura com conforto. Essa preocupação
com o grupo foi significativa para não só a aceitação, mas a preocupação dos
alunos em cuidar da biblioteca itinerante, dos livros contidos nela e as mantas.
Figura 20 - Utilização da Biblioteca Itinerante (3)

Fonte: foto da autora

Os alunos são os responsáveis em buscar e levar a biblioteca itinerante,
guardar os livros, dobrar e guardar as mantas.
Nota-se que todos cuidam e zelam pelo material utilizado, pois
percebem que foi feito para eles e com carinho.
Figura 21 - Utilização da Biblioteca Itinerante (4)

Fonte: fotos da autora

A roda de leitura pode ser feita pelo professor leitor, por um aluno do
grupo ou mesmo de maneira individual. Tudo depende da proposta naquele
momento. O ideal é que seja modificado a cada nova leitura.

10.4 Considerações finais sobre o produto
Conforme os autores estudados, como Bakhtin (1995/2003/2004), há
uma infinidade de gêneros que se ampliam de acordo com a complexidade da
esfera. A apropriação do gênero narrativo de suspense ampliou os horizontes

dos alunos para outros tipos de gêneros.
De acordo com Giroux (1997), os alunos precisam ir além da realidade
vivida, tendo possibilidades maiores. A leitura é uma facilitadora para que isso
ocorra.
A roda de leitura das narrativas de suspense atingiu os objetivos
propostos de despertar a atenção; ampliar a compreensão leitora dos alunos e
sua expressão oral, além de exercitar a leitura como prática democrática,
fundamental na formação do leitor crítico e de cidadão.
O produto elaborado foi significativo para que a roda de leitura atingisse
o objetivo esperado.
Os alunos sentem-se responsáveis pela biblioteca indo buscá-la e levála após a realização da roda de leitura. Eles pedem constantemente para que a
biblioteca seja utilizada e fazem trocas constantes dos livros. A leitura acontece
de maneira democrática e participativa, pois há livros que atingem o interesse
de todos e cada um pode escolher seu livro e o grupo que vai fazer parte para
a leitura. Há alunos que preferem fazer a leitura individual, algumas vezes e
isso também é respeitado. As mantas que estão dentro da biblioteca são
importantes porque oportunizam aos alunos maior liberdade e conforto para a
realização da proposta da roda de leitura.
Além da leitura dos livros escolhidos pelos alunos e feita em pequenos
grupos, há também a leitura de um livro em capítulos que é realizada no início
de cada aula. Esse livro é escolhido pela professora ou votado pela sala de
aula.
Enfim, o produto Biblioteca Itinerante foi produzida e testada com êxito.

