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CONTEXTUALIZANDO A 
EXPERIÊNCIA

O que aconteceu?
Atividade de leituras 
diversas, utilizando a 
coleção Literatura em 
minha casa



  

Quais as obras lidas?
O fantástico mistério de feiurinha 
de Pedro Bandeira;  O macaco 
malandro de Tatiana Belinky; 
Hoje tem espetáculo no país dos 
Prequetés de Ana Maria 
Machado; O santo e a porca de 
Ariano Suassuna;  O Judas em 
sábado de aleluia de Martins 
Pena, além de contos, crônicas e 
poesias.



  

• Onde aconteceu?

•  Em salas de aula do 1° ano do 
Ensino Médio, na E.E.F.M. Dr. 
Gentil Barreira, no bairro 
Conjunto Ceará, em Fortaleza/CE.

•  Quando aconteceu? 
•     No segundo semestre de 

2008.



  

Por que aconteceu?

A leitura, tão comumente lembrada, 
discutida e cobrada pelos atores 
da educação, ainda se ressente de 
uma constância e dinamicidade 
que permita um melhor 
aproveitamento dos alunos. Isso 
ocorre porque ela não se origina 
de um interesse genuíno e 
espontâneo capaz de produzir 
deleite em sua realização. 



  

Mais motivos: 

Mesmo estando presente na maioria dos 

planos de aula, o que se observa, na prática,

 é uma atividade de leitura destituída 

de significado,estanque, desmotivadora e 

desprazível.

 

 



  

Para que aconteceu?

Instigar o interesse dos alunos em 
ler pelo prazer de ler e não 
apenas para serem avaliados 
quanto a sua competência 
leitora.



  

Como aconteceu? 
Na sala de multimeios,

 expliquei aos alunos que eles

 deveriam escolher os personagens

 para representar

 e, assim, as leituras se deram por turnos, 

teatralizada, com base nos conhecimentos 

adquiridos nas aulas de Arte 



  

Como foi avaliado?

Todo o trabalho foi avaliado 
durante as atividades realizadas 
em sala de aula ou na biblioteca 
(sala de multimeios) pela 
participação com envolvimento e 
interesse. Focamos o processo e 
não apenas o resultado.



  

Material utilizado

Pedro Bandeira



  

Sumário da obra escolhida

Capítulo zero
Capítulo zero e meio
Capítulo zero e três quartos
Capítulo zero, três quartos e mais um 
pouquinho
Capítulo zero, três quartos e outro 
pouquinho
Capítulo zero e cinco sextos
Capítulo zero, cinco sextos e tanto
Capítulo zero, quase um
Capítulo zero, mais que quase um
Capítulo zero, quase caindo no um
Capítulo um



  

Iniciei o diálogo fazendo as 
seguintes predições: 

 Como terminam todas as histórias 
de princesas? Com quem elas se 
casam, na maioria das vezes? Qual 
a frase que sempre é dita no final?

 Vocês já ouviram falar sobre Pedro 
Bandeira? Sabem o que ele 
resolveu fazer?  



  

Pedro Bandeira resolveu contar 

como estava a vida de várias 

princesas depois de 25 anos de 

casadas! Já pensaram sobre isso? 

Como vocês acham que elas 

estavam? Tiveram filhos? E os 

príncipes, como estavam, o que 

faziam, onde viviam?



  

Reação dos alunos
Alguns se esquivaram de ler, 

mas, à medida que a história se 

desenrolava, foram se 

interessando e, lá pelo meio, já 

havia disputa para representar 

certas personagens através da 

leitura.



  

•Obstáculos

• arrufos de intolerância dos 
alunos (reclamação sobre os 
livros, alegando não gostar de ler e 
recusando-se a participar da 
atividade);
• 
• quantidade reduzida de 
volumes para empréstimos; 



  

•Obstáculos

• pouca diversidade de obras 
com temas de interesse dos 
adolescentes;

• falta de hábito em frequentar 
a biblioteca;

• timidez e indisciplina de 
alguns alunos.



  

Benefícios obtidos

Depoimentos literais

 “Essas leituras estão revolucionando 
nossas aulas. Agora presto mais atenção 
quando vou ler, faço a pontuação para 
todos entender” (A. B.)

 “Gosto de ler quando tem um 
personagem por que parece que a gente 
tá ouvindo ele falar” (F. N.)



  

Benefícios obtidos
Depoimentos literais

 “Adorei a estoria da feiurinha, o autor é 
muito divertido. Vou pegar emprestado 
para ler de novo” (J.)

 “A nossa aula sobre a feiurinha foi 
otima, divertida e engraçada. Nessa aula 
todos no começo não queria ler a 
historia, mais no final estavam 
despultando quem iria ler, e aulas como 
essa nos desperta a leitura, a praticar” 
(J. C.)



  

•Benefícios obtidos

•  Aumento de visitas à biblioteca, até no 
intervalo;

•  Maior n° de empréstimos de obras;

• Considerável participação em leituras 
nas outras disciplinas;

• Melhoria no rendimento quanto à 
interpretação textual;

• Elevação no nível de assiduidade.



  

E para não esquecer...

“Que seja estimulado (com 
muitíssima freqüência) o 
exercício da leitura gratuita, da 
leitura do texto literário, do 
texto poético, sem qualquer 
tipo de cobrança posterior, 
suscitando assim uma leitura 
pelo simples prazer que 
provoca” ( Irandé Antunes)



  

“A Análise sintática me 
ensinou a ter raiva da 
literatura. Só muito mais 
tarde, depois de esquecer 
tudo o que aprendera na 
análise sintática, aprendi as 
delícias da língua. (…) Lia e 
me entregava ao puro prazer 
de ler” (Rubem Alves)



  

Atividades extras no laboratório de 
Informática
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