
 

LEITURAS LITERÁRIAS COMPARTILHADAS: UMA PROPOSTA DE 

ENSINO E PRÁTICA DA LEITURA LITERÁRIA COM ALUNOS DA EJA DE 

UMA ESCOLA PÚBLICA DE PARINTINS  

 

Delma Pacheco Sicsú (UEA) 

 

 A Universidade, como instituição é responsável de formar cidadãos, críticos, 

reflexivos, deve possibilitar aos seus educandos condições para que estes de fato, 

possam sair da academia com uma formação que venha não apenas atender ao mercado 

de trabalho, mas também contribuir com melhoria da sociedade na qual o aluno está 

inserido. Neste sentido, a universidade deve, pois contemplar o tripé 

ensino/pesquisa/extensão a fim de que se produza conhecimento que possa servir para o 

bem de quem o recebe e, consequentemente possa multiplicá-lo, da melhor forma 

possível. Essa formação começa na sala de aula onde os atores, professores e alunos, 

devem protagonizar experiência de ensino e aprendizagem significativa. 

            A troca de ensino e aprendizagem deve privilegiar o espírito crítico e reflexivo 

numa relação dialógica entre professor e aluno a fim de que todos possam ser 

beneficiados. 

 Considerando que toda a formação crítica e reflexiva parte da capacidade do 

homem de realizar leitura de forma competente, seja do código impresso ou não, é que 

se coloca aqui a importância da literatura na formação acadêmica dos alunos de Letras. 

 Enfatiza-se a leitura literária, pelo fato de que a literatura é uma arte construída a 

partir de uma determinada realidade histórica e social, que dialoga com diferente áreas 

do conhecimentos e por isso propicia na aqueles que dela usufruem não apenas o 

deleite, a contemplação, mas também pode levá-los a transcender para uma visão crítica 

e reflexiva da sua condição humana a partir das temáticas, dos enredos, das histórias 

encenadas nos textos literários.  

            A Universidade tem um papel social e, portanto, deve estender-se à comunidade 

e ir além dos seus limites geográficos. Tomando a literatura como instrumento 

riquíssimo na promoção do letramento e da formação critica reflexiva de seus 



 

receptores, é que se planejou e se concretiza desde o ano de 2006 o projeto leitura 

literárias compartilhadas.    

           Em 2014 e agora no 1º semestre de 2015 o projeto voltou-se para o EJA 

(Educação de Jovens e Adultos) em uma determinada escola pública de Parintins, pois 

esta modalidade de ensino tem suas peculiaridades, diferentes do ensino fundamental e 

médio e são raros os projetos voltados para trabalhar com alunos desta modalidade de 

ensino. 

 Como sustentação teórica do projeto lança-se mão de estudiosos da teoria da 

literatura e das críticas literárias a fim de que os alunos do curso de Letras, responsáveis 

pela execução do projeto nas escolas, possam estar seguros das análises literárias das 

obras selecionadas para o projeto. O compartilhar leituras literárias tem surtido 

resultados positivos tanto para os alunos de letras do CESP, professores em formação, 

como também para os alunos da EJA que, com o projeto, têm tido a oportunidade de ter 

contato com diferentes obras literárias, pertencentes à diferentes contexto históricos e 

sociais. 

 

 1- Projeto Leituras Literárias Compartilhadas: A literatura além do espaço 

acadêmico. 

 A contribuição da literatura na formação crítica e reflexiva do homem pode se 

dar por meio de narrativas que contam histórias de diferentes época e espaço; trazem em 

seus enredos temáticas que estão na história da humanidade, possibilitando ao leitor 

uma relação dialógica entre o texto literário e sua realidade.  

             Muito se fala sobre a crise de leitura no Brasil no que diz respeito à literatura. 

Esta crise diz respeito a pouca leitura do texto literário e a falta de circulação desta arte 

nos espaço formais e na vida íntima das pessoas. Cosson(2014) diz que no dia de hoje a 

literatura parece não ter mais lugar na vida das pessoas. Assim, “se os brasileiros leem 

pouco, leem menos literatura” (COSSON, 2014, p.12). 

 A afirmativa de Cosson, confirma o que há muito tempo se percebe. Isso se deve 

a diferentes fatores que vão desde a questão econômica, já que os livros no Brasil 



 

custam caro, até a importância dada a esta arte na escola, nas Universidades e na 

formação de professores de Língua Portuguesa da Educação Básica. 

 Ainda Cosson (2014) enfatiza sobre o lugar que a literatura vem deixando de 

ocupar na escola, visto que agora ela divide espaço com diferentes gêneros textuais, 

justificado pelo fato de que hoje deve-se trabalhar o que faz parte da vida do aluno 

como a televisão, as redes sociais, os jornais e tantos outros gêneros. 

 
Para os defensores de tal perspectiva, a centralidade da literatura na 

escola fazia sentido no passado quando ela era veículo preferencial da 

cultura, mais manter essa situação hoje seria um caso de anacronismo 

porque o texto literário já não é relevante na formação cultural dos 

jovens nem mesmo na aprendizagem da escrita, funcionando mais 

como verniz cultural dispensável. (COSSON. 2014, p.14) 

 

 Vê-se assim o lugar cada vez mais reduzido que a literatura ocupa no espaço 

escolar e na vida pessoal dos alunos. Há uma disputa, de certa forma, entre os meios de 

comunicação de massa e a escola. De um lado os alunos são atraídos pela televisão, 

redes sociais, com programa que, em grande parte, tendem à alienação e à falsa 

impressão de contribuir para o enriquecimento cultural, crítico e reflexivo de seus 

receptores. 

 Em meio a esse contexto, a literatura fica mais distante, vista com certa antipatia 

pelos alunos. Os professores se veem diante de uma árdua missão, pois precisam não só 

promover práticas de leitura com a literatura como também ensinar os alunos a lê-la. A 

Universidade como instituição formadora dos futuros professores tem então o 

compromisso de promover um ensino e aprendizagem significativo, dando aos alunos 

condições para que estes ao saírem do ensino superior estejam capacitados para atuarem 

em sala de aula. É pois nessa perspectiva de ensino e extensão que se enquadra o projeto 

Leitura Literárias Compartilhadas desenvolvido com alunos do curso de letra do Centro 

de Estudo Superior de Parintins da Universidade do Estado do Amazonas. 

 O referido projeto tem como objetivo aliar o ensino à extensão no sentido de 

compartilhar com o aluno da Educação de Jovens e Adultos de uma escola pública de 

Parintins, leitura e análise de diferentes narrativas literárias, abarcando obras da 

literatura brasileira, amazonense portuguesa e africana, contribuindo assim na formação 



 

leitora, intelectual cultural e pessoal dos acadêmicos de Letras envolvidos no projeto e 

dos alunos da EJA, receptores do projeto na escola pública selecionada. 

 O projeto tem ao longo dos seus nove anos de atividades contribuído de forma 

significativa na formação dos alunos de Letras envolvido no projeto no que diz respeito 

ao conhecimento sobre a literatura bem como a prática docente do professor de 

literatura. Coloca-se a docência, pois os alunos de Letras, depois de orientados pela 

coordenadora, compartilham a leitura e análises com alunos da Educação Básica de 

escolas públicas selecionadas. Considera-se de suma importância a interação entre 

alunos do ensino superior e da EJA, bem como vê-se a literatura como ferramenta 

riquíssima na construção de leitores, autônomos críticos, reflexivos e pensantes, pois o 

projeto ancora-se na perspectiva de um ensino e aprendizagem do texto literário não 

como algo fechado, pronto e acabado. Até mesmo porque hoje, 

 

...o papel do professor não é mais transmitir uma interpretação 

produzida fora de si, institucionalizada. (...) O professor é um sujeito 

leitor que tem sua própria leitura do texto. É também um profissional 

que precisa vislumbrar em função de diferentes parâmetros (idade dos 

alunos, expectativas institucionais), que leitura do texto poderá ser 

elaborada na ala. (DALVI et all. 2013, p.28-29) 

 

 O perfil dos alunos e a modalidade de ensino a que o projeto se destina exige 

uma metodologia que precisa estar muito bem amarrada. Assim, para a concretização 

das atividades do projeto, neste caso com os alunos da EJA, seguiu-se a seguinte 

metodologia: primeiramente fez-se a seleção das obras literárias com quatro meses de 

antecedência para que os alunos de Letras tivessem tempo suficiente para lê-las e 

analisá-las; em seguida os alunos tiveram aulas expositivas no curso de Letras sobre 

teoria da literatura e outros conteúdos relacionados à literatura; em outro momento fez-

se o planejamento das apresentações junto com os alunos de Letras, a última etapa do 

projeto foi a apresentação das obras literárias para os alunos da EJA, que após as 

apresentações tiveram a oportunidade de interagir com os alunos de Letras questionando 

ou expondo suas opiniões sobre as obras apresentadas. 

 As apresentações das obras foram desenvolvidas tomando como suporte as 

propostas de Isabel Solé e Rildo Cosson. De acordo com o livro de Isabel Solé, algumas 



 

apresentações foram planejadas tomando como norte o antes, o durante e o depois da 

leitura, como estratégia de leitura defendida pela pesquisadora. Considera-se as 

estratégias de leitura fundamentais para a abordagem na obra literária, pois elas se 

adequam de acordo com o nível dos alunos e a modalidade de Ensino.  

 

Parece-me evidente que, no âmbito de as classe, cada professor pode 

planejar e concretizar uma pratica baseada na reflexão, inovadora e 

eficaz. Também me parece óbvio que o esforço desse professor não 

será tão desgastante se o mesmo se integrar em uma dinâmica na qual 

pode discutir seus projetos, compartilhar suas ideias e suas dúvidas 

com as dos seus companheiros de equipe; além disso, esse esforço 

pode ter um novo impulso, uma nova dimensão do seio da equipe. 

(SOLÉ. 1998, p. 174-175) 

 

 As atividades planejadas e compartilhadas com os alunos de Letras, envolvidos 

no projetos, abrem espaço para que estes possam ficar a par das propostas e ações do 

projeto e contribuam com suas ideias, seus pontos de vista. Por isso, o projeto é pensado 

e realizado numa perspectiva dialógica entre professor e aluno. 

 As estratégias de leitura devem ser pensadas como mecanismos que venham não 

só facilitar o trabalho do professor, mas também suscitar no aluno o gosto pela leitura, o 

debate e a reflexão. 

 E como meio de estimular o aluno a pensar e conquistá-lo para a apreciação das 

análises da obras literárias elegeu-se também como estratégia de leitura a sequência 

básica e a sequência expandida propostas por Rildo Cosson no livro “Letramento 

literário: teoria e prática”. 

 Dependendo das obras analisadas, determinados grupos escolheram abordá-las  

na perspectiva da sequência básica e outros na perspectiva da sequência expandida. 

 De acordo com Cosson (2014, p. 51): “a sequência básica do letramento literário 

na escola, conforme propomos aqui é constituída por quatro passos: motivação, 

introdução, leitura e interpretação”. 

 Estes quatro passos foram, portanto, utilizados para desenvolver a leitura e 

análise de algumas obras selecionadas para o projeto. 

 Outra proposta diz respeito à sequência expandida que por sua vez faz uma 

abordagem da obra literária, ampliando os passos da sequência básica. 



 

 Ainda Cosson (2014) diz que a sequência expandida é uma excelente proposta 

para envolver os alunos nas atividades de leitura literária e produzir assim um ensino 

com sabor e saber. A sequência expandida amplia as atividades da sequência básica e 

obedece os seguintes passos: motivação, introdução, leitura, primeira interpretação, 

contextualização (teórica, histórica, estilística, poética, crítica, presentificadora e 

temática), segunda interpretação. 

 Para o desenvolvimento do projeto na perspectiva das Estratégias de Leitura 

propostas por Isabel Solé e nas perspectivas da Sequência Básica e Expandida propostas 

por Rildo Cosson, selecionou-se as seguintes obras literárias na edição no projeto no 

ano de 2014 e 2015: “Órfãos do Eldorado”, “Dois Irmãos” e “Cinzas do Norte” de 

Milton Hatoum; “A jangada de Pedra” e “Memorial do Convento” de José Saramago; 

“O crime do Padre Amaro” e “O primo Basílio” de Eça de Queiróz; “O cavaleiro 

inexistente” e “O visconde partido ao meio” de Ítalo Calvino; “Galvez, imperador do 

Acre” de Márcio Souza; “Fazes-me falta” e “Nas tuas mãos” de Inez Pedrosa; “Vidas 

Secas” de Graciliano Ramos; “O Guarani” de José de Alencar; “Terra sonâmbula” de 

Mia Couto; “O Quinze” de Rachel de Queiróz; “São Bernardo” de Graciliano Ramos; 

“Inferno Verde” de Alberto Rangel. 

  

 2 – Circulação e recepção da obra literária com alunos da EJA 

 

 A modalidade de ensino EJA exige um ensino e aprendizagem diferenciado, 

uma vez que se trata de uma modalidade diferenciada do Ensino Fundamental e Médio. 

A começar pelo perfil dos alunos, pois têm-se como alunado muitas vezes analfabetos e, 

em grande parte, pessoas que ficaram fora da sala de aula há muitos anos. 

 Assim, ao se decidir levar o projeto Leituras Literárias Compartilhadas 

considerou-se e se ponderou muitos aspectos desta modalidade e ensino. Entre esses 

aspectos está o direito à leitura, em especial à literária. Outro aspecto considerado foi o 

papel que a escola tem de formar cidadãos críticos e reflexivos, daí perceber na 

literatura uma ferramenta que, se bem trabalhada na escola, pode contribuir 

consideravelmente na formação crítica e reflexiva de seus receptores. 



 

 

Se entendermos a Literatura como visão de mundo, prática social, invenção a 

partir de uma realidade concreta com a palavra trabalhada, um dos objetivos 

de seu ensino é fazer surgir ou aperfeiçoar o espírito crítico do estudante, em 

relação ao mundo real. É claro que esse espírito crítico está intimamente 

ligado à experiência do professor e a do estudante em sua práxis, bem como 

ao conhecimento de ambos da História, artes, política etc. (LETICIA 

MALARD apud COSSON, 2014, p. 75). 

 

 Como fenômeno histórico e social, a literatura possibilita aos seus receptores 

conhecer a história da humanidade em diferentes épocas, contextos e culturas, 

permitindo-lhes assim ampliar seu olhar sobre a vida, sobre sua realidade e a 

compreender melhor o outro. O senso de alteridade para quem desfruta da literatura é 

bem possível de ser mais presente, uma vez que a leitura literária nos permite conhecer 

a forma de ver e pensar o mundo em diversos momentos e contextos. A leitura literária, 

nesse sentido, faz-nos também repensar nossa cultura, nossa identidade, ainda que 

fragmentada neste contexto híbrido que é a contemporaneidade. 

 Em se tratando de alunos da EJA, cujos valores muitas vezes destoam de certos 

conceitos modernos, tomar a literatura como ferramenta para discutir cetras questões é 

de suma importância; é um meio de se discutir acerca das identidades, de valores 

cristalizados e de mudanças que o mundo contemporâneo passa a todo momento. 

 Para Stuart Hall (2011), discutir sobre a questão da identidade com o homem 

contemporâneo é crucial, uma vez que diferente do homem moderno, que tinha a 

questão da identidade muito bem definida, o homem da contemporaneidade encontra-se 

num contexto em que tudo é passível de mudança; e essas mudanças vão desde as novas 

percepções e concepções de questões voltadas para a educação, família, sexualidade, 

nação, entre tantas outras.O ensino da EJA exige assim um olhar diferenciado não 

apenas pela questão da idade, mas também pela maneira como estes alunos enxergam o 

mundo. Muitas vezes esse olhar pode parecer ingênuo ou carregado de preconceitos, por 

conta da sua própria história de leitura; de seu ambiente de letramento empobrecido. 

 Alair do Anjos Silva de Mirando em seu livro “Educação de Jovens e Adultos no 

Estado do Amazonas” faz uma abordagem riquíssima sobre essa modalidade de ensino, 

pautando-se antes de tudo nas leis que tratam sobre as diretrizes e a função da EJA, 



 

oferecendo assim um estudo que nos permite conhecer e compreender melhor essa 

modalidade de ensino diferenciada das demais como ela mesma pontua: 

 

A educação de adultos destina-se geralmente a alunos cuja situação 

socioeconômica os identifica como pessoas, ou pobres ou de baixa 

renda ou marginalizada. E como não tiveram acesso tiveram acesso ou 

permanência à escola no tempo devido são, quase sempre, analfabetas 

ou semianalfabetas. Tais fatos constatam que a educação de adultos 

apreende significados de ordem social, econômica e cultural muito 

mais relevantes que a simples questão de idade. (MIRANDA, 2012, p. 

41). 

 

 É, pois pensando nessas especificidades da EJA que o ensino e aprendizagem 

para esse grupo de aluno deve ser diferenciado, considerando que o fator distorção 

série/idade mostra não apenas o tempo fora da escola, mas traz também um significado 

que vai além da idade, pois muitos desses alunos na verdade não estudaram em tempo 

hábil por diversos fatores como a falta de oportunidade, a pobreza e até mesmo a 

ignorância de muitos pais que, pelo fato de terem conseguido sobreviver sem estudos 

acreditam que ainda hoje isso é possível. 

 A realidade, contudo, é cruel e o mercado de trabalho encontra-se cada vez mais 

competitivo, forçando muitos adultos a voltarem para as salas de aula. E como a 

educação é um direito de todos, também é um direito do aluno da EJA ter acesso a uma 

educação que o possibilite adentrar não só no mercado de trabalho, mas também ao 

ensino superior. Por isso a importância de metodologias que facilitem o aprendizado 

desses alunos, sem porém cair no simplório, na mediocridade.  

 Nesse sentido, a prática de leitura recorrente na sala de aula é uma ferramenta 

que pode ajudar o aluno a desenvolver sua expressão oral e escrita, sua capacidade de 

pensar, argumentar e refletir acerca da sua realidade. 

 

Sabe-se que o domínio sobre a leitura e escrita só é conseguido com o 

exercício contínuo e, consequentemente, esse exercício propicia a 

aquisição de informações importantes e diversificadas para o 

crescimento cultural do aluno. (MIRANDA, 2012, p. 230). 

 

 Partindo assim do pressuposto de que a prática de leitura, em especial a literária, 

contribui consideravelmente para o crescimento pessoal, intelectual e até mesmo afetivo 



 

do aluno é que o projeto Leituras Literárias Compartilhadas vem com a proposta de 

circular literatura no espaço escolar, possibilitando uma recepção mais aberta, mais 

interativa do texto literário.  

   

 Considerações finais 

 A literatura é uma arte que, por dialogar com outras áreas do conhecimento, 

permite aos leitores ampliar seu olhar sobre a vida, sobre as pessoas, em fim sobre sua 

realidade. Assim a escola como instituição privilegiada para a circulação e prática da 

leitura, tem o dever de promover ações que possam de fato fazer com que a leitura faça 

parte do currículo do aluno. E isso passa também pela formação leitora do professor. 

             A Universidade, como instituição formadora dos futuros professores precisa 

promover um ensino e aprendizagem de fato significativo, lançando mão de 

metodologias inovadoras que preparem o futuro professor de Língua Portuguesa para 

atuar com competência na sala de aula.  

 Ao se tratar de literatura, o que se percebe é certo distanciamento dos alunos 

com esta arte. Muitas vezes este distanciamento se dá por conta da forma como a leitura 

literária é trabalhada na escola. Diante deste contexto é que se inscreve como prática 

inovadora o projeto em questão, pois além de promover conhecimento acerca da 

literatura com alunos de Letras, também se oportuniza a estes acadêmicos o contato com 

alunos da escola pública. 

 O projeto têm, portanto, contribuído consideravelmente na promoção do 

letramento literário na escola em que se desenvolve as atividades e oportunizado os 

acadêmicos de Letras a colocarem em prática os conteúdos trabalhados nas aulas de 

Teoria da Literatura e outras disciplinas da área de literatura. 

 Têm-se percebido que após as apresentações, há  trocas de ideias e de obras 

entres os acadêmicos de Letras e os alunos da escola pública o que tem comprovado a 

recepção e aceitação de forma positiva do projeto.  Promove-se assim a circulação da 

literatura no CESP (Centro de Estudos Superiores de Parintins) e na escola, bem como a 

troca de experiência entre os acadêmicos numa perspectiva crítica, dialógica e reflexiva. 
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