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RESUMO: A proposta desse trabalho é analisar produções de alunos do 9
o
 ano de uma escola 

particular de Campinas/SP, apresentadas como resultado de um processo de avaliação que 

contempla leitura e produção de texto. As atividades de avaliação em questão foram produzidas 

a partir de leituras obrigatórias (contos de Machado de Assis) orientadas pelas professoras 

responsáveis pela disciplina de Língua Portuguesa e se configuram como uma alternativa que 

pretende encaminhar os alunos à produção autoral, rompendo com a configuração mais 

tradicional dos processos avaliativos escolares, porém, de modo a manter critérios importantes 

no que tange às habilidades de leitura e escrita. A partir das perspectivas do letramento e do uso 

de recursos tecnológicos, foram contemplados gêneros multimodais, de modo a incentivar os 

alunos a não só refletirem e se apropriarem dos conteúdos estudados e dos textos discutidos, 

mas, sobretudo, a exercitarem um processo autoral de recriação a partir dos textos lidos. Assim, 

minha proposta é analisar esse projeto, refletir sobre o processo de leitura literária desenvolvido 

na escola, bem como discutir o percurso desenvolvido pelos alunos, as produções apresentadas 

como resultado final e a efetividade desse processo de avaliação. 
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I – Da proposta: um projeto célebre 

 Durante os anos de 2010 a 2014, atuei como professora do Ensino Fundamental 

II no colégio Progresso de Campinas. Localizado em uma área nobre da cidade de 

Campinas, o colégio conta com turmas de Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II 

e Ensino Médio. Atende público de classe média e alta – ou seja, em geral, alunos os 

quais têm suporte familiar privilegiado no que concerne a recursos econômicos e 

referências culturais.  No projeto pedagógico da instituição, destaca-se o papel da leitura 

em todos os segmentos de ensino. Desde os anos iniciais do Ensino Fundamental, os 

alunos têm contato sistemático e constante com práticas de leitura diversas – rodas de 

leitura, leitura fruição, leitura mediada e projetos literários complexos que integram 

literatura e outras disciplinas do currículo. Nos anos finais do Ensino Fundamental, a 

situação é similar e intensifica-se o trabalho com leituras literárias (inclusive, as 



 

tradicionalmente ditas “canônicas”), buscando-se adensar o repertório cultural e também 

estreitar laços entre os alunos e a apreciação estética das obras.  

 Como professora de Língua Portuguesa (Gramática, Texto e Leitura) dos 9os 

anos do Ensino Fundamental, fazia parte de meu plano de trabalho, juntamente com 

minha colega de área, a professora Ana Cláudia e Silva Fidelis, trabalhar a leitura de 

contos de Machado de Assis. A escolha pelo autor justifica-se por alguns motivos 

bastante “comuns” (e até “clichês”, podemos dizer): apresentar um autor canônico e 

considerado por nós, professoras, importante para formação intelectual (literária, 

sobretudo), ler contos fundamentais de Machado, a fim de introduzir a obra do autor aos 

alunos – vale lembrar que eram alunos que estavam concluindo o Ensino Fundamental e 

que ingressariam, em breve, no Ensino Médio. Assim, além de apresentar o “Bruxo do 

Cosme Velho” aos alunos (o que nos parecia premente), decidi investir em um projeto 

que tentasse, de alguma forma, aproximar efetivamente o jovem leitor dessa obra tão 

aclamada – e que, por tal característica, por vezes, parecia inacessível e sacralizada, 

como se fosse menos possível ao leitor adolescente ler com interesse e com propriedade 

contos daquele que é considerado um dos maiores autores brasileiros de todos os 

tempos.  

 A partir desse contexto, decidimos trabalhar com o volume Contos, da editora 

L&PM, no qual se encontram: “A missa do galo”, “O espelho”, “O caso da vara”, “A 

cartomante”, “Um homem célebre”, “Pai contra mãe” e “O caso dos chapéus”. 

Julgamos que tais histórias eram uma boa “porta de entrada” para a obra de Machado e 

poderiam fornecer um panorama interessante da produção desse autor para os alunos, 

nesse momento da escolarização. Em linhas gerais, o processo compreendia os 

seguintes momentos: primeiramente, a leitura integral dos contos, em sala, 

acompanhada de contextualização, discussão e problematização da história lida; 

semanas depois, os alunos, divididos em grupos, ficavam responsável por “reler” e 

ressignificar um dos contos lidos (havia um sorteio para destinar um conto a cada grupo 

de alunos). A proposta dessa etapa era retomar a estrutura e os elementos constitutivos 

dos textos (personagens, enredo,  cenário, construção do tempo) e promover uma 



 

releitura partindo-se da seguinte questão: como esse conto poderia ser “atualizado” e 

como o mesmo enredo, com os mesmos personagens (em sua essência básica) se 

apresentariam, por exemplo, no contexto do Brasil do começo dos anos 2000?  

 Instigados a tal releitura, os alunos apresentavam, então, um esboço de suas 

ideias. Era mister que se preservasse a “essência” do conto: conflito, clímax, 

personagens envolvidas – sendo que estas, bem como cenários e até fatos do enredo 

poderiam ser modificados, desde que se mantivessem as linhas gerais e mais 

características do conto. Após leitura e comentários desses esboços por mim, os alunos 

eram orientados a trabalhar na produção de um roteiro de vídeo, atividade dirigida e 

mediada por mim e por minha colega de área, na qual destacávamos as especificidades 

desse gênero textual (estrutura composicional, condições e esfera de circulação, enfim, 

especificidades do gênero). Durante a produção do roteiro, dadas as características e a 

intencionalidade de tal texto, os alunos já deveriam pensar em questões como 

composição do cenário, trilha sonora, figurino, montagem das cenas – trabalho que 

deveria ser norteado, sobretudo, pela seleção de episódios, construção de diálogos 

(sendo que não havia obrigatoriedade de se manterem absolutamente fiéis ao texto 

original de Machado – assim, poderiam alterar o que julgassem necessário, tendo em 

vista que produziriam um novo gênero, um novo “produto”, para circulação numa outra 

esfera de atividade), enfim, havia a necessidade de se “transpor” o conto lido, 

compondo-se, na verdade, um novo gênero discursivo/multimodal: o curta-metragem.  

 Por fim, após a elaboração do roteiro, texto que era corrigido, comentado e 

ajustado, se necessário, os alunos deveriam produzir o curta-metragem. Desde o início 

do trabalho de produção do roteiro, objetivando-se, portanto, a produção do curta, os 

alunos sabiam que o produto final, seu filme, seria exibido na Mostra Cultural do 

colégio, evento anual que reúne produções dos alunos de todos os segmentos da escola. 

Desse modo, procurava-se incentivar os jovens, uma vez que seu trabalho não ficaria 

restrito à sala de aula, mas teria circulação viva, como gêneros textuais e discursivos 

efetivos, realmente visíveis e constitutivos em usos sociais no espaço escolar.  



 

 Ao longo desses cinco anos em que promovemos o projeto, percebi o interesse 

dos alunos e até certa ansiedade para se envolver com os trabalhos propostos – criou-se, 

então, uma expectativa entre as turmas, de modo que tão logo começavam o 9
o
 ano, os 

alunos queriam saber quando iriam “ler Machado”. Obviamente, como professora e 

como leitora de Machado de Assis, tal ânsia, alimentada pelo êxito do projeto, 

confirmado pelas Mostras e pela animação com a qual os alunos se envolviam e 

executavam o trabalho, encheu-me de alegria e de animação para prosseguir com as 

leituras.  

II – Da leitura: o caso dos contos 

 Um dos pilares da educação formal, as práticas de leitura são descritas pelos 

PCNs como pedra angular do trabalho escolar, base em que devem ser concentrados 

esforços pedagógicos e cujas atividades e desenvolvimento de habilidades e 

competências devem receber toda atenção e boa parte (se não a maior) dos esforços do 

professor. Embora tais pressupostos sejam tão amplamente conhecidos e repetidos, e 

sabendo-se que as práticas escolares têm experimentado mudanças e alguns importantes 

avanços, isso não tem garantido o sucesso dos alunos brasileiros no que quesito 

“competências leitoras” – basta consultar, por exemplo, os resultados do último PISA 

ou dados de exames nacionais como a Prova Brasil e o ENEM. Vale destacar ainda que, 

no caso dos mencionados exames externos, falamos de leituras mais “pragmáticas”, em 

geral – exames como os citados, pretendem avaliar, primordialmente, as competências 

de entendimento e compreensão de textos do “cotidiano”, como notícias, artigos de 

opinião, anúncios publicitários, cartazes. O texto literário, embora contemplado e 

avaliado, ainda pertence a uma outra esfera (a da criação artística) e precisa ser 

compreendido e abordado em sua especificidade. 

 Todos sabemos que o exercício da leitura “plena” vai muito além da 

decodificação. É preciso desenvolver o trabalho com alfabetismos diversos e evoluir 

destes para capacidades complexas que permitam ao leitor ler, analisar, cotejar, (inter) 

relacionar. Nesse sentido, é fundamental que o leitor competente lance mão de sua 

“leitura de mundo”, como já proclamava Paulo Freire (2009). Vários estudiosos, 



 

professores e pesquisadores concordam que ler é ir muito além do decodificar ou 

reconhecer palavras. Kleiman (2010), por exemplo, insiste que ler significa muito mais  

que “passar os olhos pela linha”: “(...) leitura implica uma atividade de procura por 

parte do leitor, no seu passado, de lembranças e conhecimentos” (p.27). Ler significa 

buscar coerência, ativar repertório, conhecimento de mundo e buscar construção de 

sentido – e dialogar, interagir com o outro, seja este outro o autor, seja o interlocutor 

com quem partilhamos nossa experiência. Simples? Como sabemos, ao contrário. A 

quase aparente ingenuidade dessas afirmações esconde uma trama complexa de fatores 

sociais, culturais a serem considerados com cautela por nós, professores.  

 No caso do desenvolvimento dos projetos de leitura na escola, a situação não é 

diferente. Sabemos, enquanto professores, o papel fundamental que atividades de leitura 

devem assumir. Percebemos, não raro, “reações” que se complementam e constroem o 

que poderia ser chamada de “tragédia anunciada”, quando se trata de leitura – ainda 

mais a literária: a aparente rebeldia dos alunos (os quais não querem ler) soma-se a 

professores cujas atividades se configuram pouco interessantes ou (o que talvez seja tão 

nocivo quanto) meramente “burocráticas”. Há, é verdade, a esperança daqueles que 

sonham conduzir seus alunos às viagens encantadoras dos livros e mesmo os jovens que 

são leitores apaixonados (sim, eles existem). Devemos, contudo, considerar que há 

séculos a leitura, em especial, para os adolescentes, é imposta pela escola como 

obrigação, dever – e não como “desejo” ou convite. Tal imposição agrava-se a partir do 

peso da avaliação – fichas de leitura, resumos, provas são instrumentos conhecidos e, 

uma vez “proclamados” sem negociação, parecem anular qualquer fruição que a leitura 

pudesse proporcionar. Se mesmo assim sobreviver uma centelha de prazer, este estará 

“submetido” ao terrível fantasma da leitura escolarizada, a qual parece limitar ou até 

amputar os textos literários de seu potencial humanizador. Por vezes, até o professor, 

soterrado pelas demandas e pelo premente objetivo de “ler com autoridade”, 

legitimando a qualidade (em geral, inegável e inquestionável) do texto, impondo visões 

(e não mediando e dialogando), parece se esquecer que a leitura – em especial, a 

literária - pode ser espaço de diálogo, de exercício crítico apesar e além das provas e, 

como dissemos há pouco, sensibilização e construção humana. Resgatar esse potencial 



 

da literatura era mister para mim e minha colega. Assim, conforme elucida Candido 

(2011), procuramos, por meio do projeto, rememorar e legitimar o que, para nós, era, de 

fato o papel da literatura, indo além do enquadramento tradicional dado pela escola, 

trazendo vivência de valores e questões sociais pulsantes.  

 Embora estivéssemos, como já dito, trabalhando com um autor canônico, uma 

“unanimidade” na escola e na crítica especializada, nosso interesse, enquanto 

professoras e leituras, era oportunizar aos alunos essa possibilidade de experienciar 

valores, confrontar “versões da realidade” e construções literárias, mostrando que a 

literatura se debruça sobre problemas e  ideias “reais”, no entanto, revestindo tais dados 

e fatos da roupagem do estilo, da percepção arguta do autor e do que podemos chamar 

“filtros”. O autor escolhe o que dizer, como dizer, elege palavras e construções, cria 

mundos – partindo de um mundo que, por vezes, nos é conhecido e que precisa ser 

revisitado e repensado pelo literário. Queríamos, ainda, que os alunos se sentissem 

“tocados” pelos textos – o que poderia se traduzir em beleza, surpresa, conforto e, 

talvez, principalmente, no caso de Machado de Assis, choque e desconforto. 

 Tratava-se, portanto, de ir um pouco além da “obrigação” e da mensuração 

tradicional. Outro desafio era estimular a apropriação dos textos, propondo um contexto 

de diálogo constante, durante as aulas, com os textos escolhidos. Ora, raramente a 

escola pretende respeitar as escolhas dos alunos, ouvir-lhes a voz ou até mesmo acatar 

sugestões, desautorizando a autonomia, tratando “(...) a leitura [como se fosse] é um 

processo só, pois as diferentes maneira de ler (para ter uma ideia geral, para procurar 

um detalhe) são apenas diversos caminhos para alcançar o objetivo pretendido.” (p.35) 

A escola pretende formar leitores competentes e, ainda, por vezes, ousa desejar leitores 

que sejam capazes de ver o belo, que estejam abertos a essa sensação, mas não lhes dá 

liberdade ou oferece outros caminhos se não aqueles institucionalizados e legitimados  

por suas práticas, ainda que extremamente desgastadas e esvaziadas. Por meio desse 

projeto de leitura, um dos meus objetivos como docente foi repensar e reelaborar como 

são encaminhadas nossas atividades de leitura e como atingem (ou não) nossos 

objetivos (os da escola, os da disciplina, os do professor).  É Kleiman que destaca:  



 

Cabe notar que a leitura que não surge de uma necessidade para chegar 

a um propósito não é propriamente leitura; quando lemos porque outra 

pessoa nos manda ler, como acontece frequentemente na escola, 

estamos apenas exercendo atividades mecânicas que pouco têm a ver 

com significado e sentido. Aliás, essa leitura desmotivada não conduz 

à aprendizagem; como vimos anteriormente, material irrelevante para 

um interesse ou propósito passa despercebido e é prontamente 

esquecido.” (Kleiman, 2010; p. 35) 

 Tais observações me auxiliam a traduzir certa angústia: como tornar as leituras 

obrigatórias escolares em leituras, de fato, significativas? Como motivar os alunos a se 

aproximar do texto literário e sentir-se instigados a descobrir meandros, a fruir, a 

discutir obras, por vezes, revestidas de um caráter sacralizadas, vistas como cânones – o 

que, no ambiente escolar, se confunde com “conteúdos obrigatórios”, despindo tais 

obras de seu valor literário e de sua possibilidade de fruição e humanização? Não se 

trata de subestimar os projetos pedagógicos, tampouco de desvalorizar a avaliação, mas 

sim de tentar “harmonizar” dever e prazer. Como ressalta Cosson (2009), o desafio é 

buscar  

(....) uma maneira de ensinar que, rompendo o círculo da reprodução 

ou da permissividade, permita  que a leitura literária seja exercida sem 

abandono do prazer, mas como o compromisso de conhecimento que 

todo saber exige. Nesse caso é fundamental que se coloque como 

centro das práticas literárias na escola a leitura efetiva dos textos, e não 

as informações das disciplinas que ajudam a constituir essas leituras, 

tais como a crítica, a teoria ou a história literária. Essa leitura também 

não pode ser feita de forma assistemática e em nome de um prazer 

absoluto de ler. Ao contrário, é fundamental que seja organizada 

segundo os objetivos da formação do aluno, compreendendo que a 

leitura tem um papel a cumprir no âmbito escolar. (p. 23) 

 Considerando essa orientação, propusemos, eu e minha colega de área, que a 

leitura integral dos contos fosse feita em sala, atitude que, pudemos notar, se mostrou 



 

frutífera e, de certa forma, “conquistou” não só a atenção, mas também o interesse de 

muitos alunos. A possibilidade de experimentar o texto com o professor, de estar, a 

princípio, num patamar de proximidade (embora, obviamente, nós, como professoras, 

representemos leitores mais experientes e atentos) naquele momento da leitura, fez 

como que muitos alunos se aproximassem mais dos textos e tivessem posturas de 

questionamento mais autênticas e “ousadas” do que outras já observadas por nós, em 

outras situações de leitura. Toda leitura dos contos era feita em voz alta, com pausas 

para perguntas, comentários – claro que havia um contrato prévio, segundo o qual, por 

exemplo, eu pedia que os alunos sempre aguardassem o final do parágrafo para que 

fossem feitas considerações ou interrupções. Não havia perguntas proibidas nem 

censura dos comentários – entretanto, os alunos eram orientados quanto à atenção, à 

pertinência ou não de suas intervenções, caso fosse necessário. Cabe salientar que a 

concretização e problematização de tais leituras foi pensada a partir das orientações de 

Cosson (2009) e da sua sugestão de “sequência básica”. Na aula anterior à leitura de 

cada conto, os alunos eram convidados a fazer uma breve atividade – um reflexão, uma 

pesquisa, um exercício (em geral, atividades um pouco distintas das comumente 

propostas na disciplina), de modo a serem envolvidos pelo que Cosson chama de 

motivação: “Crianças, adolescentes e adultos embarcam com mais entusiasmo nas 

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

situação que lhes permita interagir de modo criativo com as palavras.” (Cosson, 2009: 

p. 53). Confirmamos que o envolvimento dos alunos por meio de tal “moldura” foi 

propício e “quebrou” eventuais resistências de vários, de modo que o trabalho de 

aproximação e envolvimento com o texto literário mostrou-se frutífero. Ao ser 

convidado a pensar e a agir de modo “criativo”, além dos crivos e das amarras 

tradicionais, minha percepção é que os alunos se sentiram interlocutores efetivos – ou, 

como disse acima, sentiram-se em um patamar de certa “igualdade”, pois foram 

chamados a construir conosco, professoras, sua entrada no texto, sendo respeitadas e se 

consideradas suas hipóteses prévias. Ao longo da leitura, poderiam, além de elaborar 

suas perspectivas críticas, verificar a validade ou não de suas ideias, o que, contudo, não 

invalidava esse movimento de aproximação do texto literário.  



 

 Outrossim, a leitura em voz alta, em sala, propiciou um ambiente de troca e de 

amadurecimento do grupo, contribuindo para a identidade da comunidade de leitores 

que ali se formava e também fortaleceu nosso papel como professoras-leitoras – 

inclusive proporcionando uma aproximação afetiva dos alunos conosco e com os contos 

de Machado. Era nossa tentativa de recuperar um pouco do encantamento da leitura em 

voz alta, gesto simples, quase singelo, mas repleto de significação: ler para o outro e 

com o outro, em sinal de abertura, de partilha e de construção conjunta de sentidos. Tal 

prática pretendia também valorizar a ideia de mediação, não apenas como apresentação 

dos textos, mas, sobretudo, como integração e estabelecimento de diálogos possíveis 

entre literatura, alunos e professor. Na escola, essa mediação é fundamental e deve se 

consolidar, penso, como um processo de admiração, confiança, um jogo de espelhos e 

reverberação produtiva dos textos lidos. Note-se que esse papel de “modelo”, 

desempenhado por nós, naqueles momentos de leitura compartilhada, deve ir muito 

além da imagem daquele que impõe a leitura como obrigação: o professor deve também 

ser um leitor apaixonado. Pennac, ao discorrer sobre o prazer que é seguir esse modelo, 

nos diz: “aquilo que uma criança aprende primeiro não é o ato, mas o gesto do ato, e 

que, se por um lado, ela pode ajudar na aprendizagem, essa ostentação é, acima de tudo, 

destinada a tranquilizá-lo, nos contentando.” (1993: 46). Confirma-se, assim, a 

importância do gesto de ler para o outro, sendo que essa atitude simples pode resgatar, 

de certo modo, o prazer da leitura: “Ler. Em voz alta. Gratuitamente. Suas histórias 

preferidas.” (1993:56). Embora a leitura apresentada pelo projeto não fosse gratuita, 

pareceu-me possível que apresentasse esse tom simpático de partilha e de convite ao 

outro para que conexões mais profundas se estabelecessem entre leitores e obra. 

Portanto, a proposta do projeto de leituras de Machado de Assis partia de algo simples, 

prática que se confirmou eficiente: ler em voz alta, mostrar a leitura ao outro, “jeitos de 

ler” e convidar, no caso, o aluno, a partilhar disso e recuperar o encanto descrito por 

Pennac. “– O mais importante era o fato de que ele nos lia em voz alta! Essa confiança 

que ele estabelecia, logo no começo, em nosso desejo de compreender... O homem que 

lê em voz alta nos eleva à altura do livro. Ele se dá, verdadeiramente, a ler!” (1993:91). 



 

 “Ganhar” os alunos nesse momento crucial – o da vivência da leitura – era 

fundamental para que as demais etapas do projeto se desenvolvessem de modo tranquilo 

e, principalmente, significativo para eles, jovens leitores. Logo, quando pensamos em 

avaliação, era preciso também romper com estruturas pré-definidas e ir além da prova, 

da ficha, do resumo. Era preciso criar situações de envolvimento em que o leitor se 

sentisse estimulado a também partilhar sua percepção e seu olhar sobre a obra, de modo 

a concretizar sua aproximação do texto, dando-lhe vida e sentido, no momento ali 

experienciado – ou seja, era preciso extrapolar as grades da avaliação tradicional e 

promover uma integração efetiva e profícua com a obra lida. Nesse sentido, nada 

melhor do que convidar o aluno a também se tornar autor de seu texto, dando-lhe vez e 

voz nesse processo de construção de sentidos.  

III – Da avaliação e da autoria: um espelho 

 Ler já foi visto, exclusivamente, como um conjunto de práticas planejáveis ou 

quantificáveis, as quais poderiam ser completamente validadas e mensuradas segundo 

escalas e avaliações. Claro que ainda hoje é preciso buscar instrumentos de aferição dos 

níveis de leitura – daí a importância de exames como a Prova Brasil, ENEM e o PISA – 

os quais nos dão também patamar para análise e intervenções necessárias. Os alunos, ao 

final de seu percurso escolar, devem ter desenvolvido habilidades que lhes garantam a 

leitura bem-sucedida e eficaz de gêneros textuais diversos, em especial, no que tange à 

leitura aplicada ao exercício da cidadania e de suas funções no mercado de trabalho. No 

caso das leituras literárias, a situação é um pouco mais delicada, pois assumimos que 

esse contato com o texto exige cuidados e olhares diferenciados. Autores, épocas, 

linguagens; estilos, recursos de linguagem: quantos ingredientes compõem um texto 

literário e precisam ser trabalhados pela leitura escolar.  

 Então, surge a esfinge da avaliação: como avaliar? Para que avaliar? Por quê? 

Segundo quais parâmetros? Conforme já sugerimos acima, não se trata de nos 

desfazermos completamente de instrumentos de avaliação consagrados pela escola. 

Provas, resumos, resenhas e fichas de leitura têm seu lugar e sua validade. Porém, 

enquanto estratégias de consolidação de leituras efetivas e significativas aos alunos, por 



 

vezes, parecem instrumentos limitados e limitadores. Quantas vezes já não ouvimos 

alguém comentar que, tão longo tenha feito uma prova ou entregado uma resenha, o 

livro fora “apagado” de sua lembrança? Ou ainda que fazer um resumo seria “fácil” – 

basta copiar algo já pronto (ainda mais em idos de internet) ou ver o filme (ah, o vilão 

das mídias audiovisuais...).  

 Instaura-se, assim, um abismo entre a apreciação e apropriação do texto e a 

avaliação. Minha intenção era que, a partir do projeto, inclusive das produções 

elaboradas pelos alunos, fosse possível retomar a ideia de Candido (2011): permitir que 

as leituras fossem além da pragmática e dos meandros da sala de aula e, de algum modo, 

atingissem os alunos em seu âmago mais pessoal – que a leitura lhes tocasse e lhes 

fizesse sentido também no âmbito do humano, pessoal, intransferível. Enfim, mais que 

leitores pragmáticos e “usuários” da leitura, que fossem apreciadores: que houvesse, 

além da experiência da prática, a experiência da estesia.  

 Obviamente, não há como garantir que tal objetivo (um quê pretensioso) tenha 

sido atendido. Entretanto, ao pensar nas formas de avaliação, procurei encaminhar os 

alunos a produções que tivessem um fim, uma intencionalidade e uma circulação efetiva 

enquanto gênero textual (no caso do roteiro) e gênero discursivo (no caso do curta-

metragem), enfatizando a importância das discussões e dando visibilidade às produções 

escolares. Assim, o primeiro passo, em termos de avaliação, foi mostrar à turma que não 

haveria as cobranças habituais – as análises feitas em sala, bem como as discussões de 

cada conto, garantiriam a compreensão de questões literárias estruturais e de estilo e, 

para tanto, houve um contrato inicial, exigindo a boa participação e disposição dos 

alunos. Discussões sobre foco narrativo, construção dos personagens, do cenário, do 

enredo e do tempo dos contos foram sistematizadas e ora conduzidas por mim (nos 

primeiros contos), ora pelos alunos, quando já seguros na apropriação dos conceitos 

básicos desse gênero narrativo. Desse modo, busquei criar um ambiente propício para 

discussão e para construção de conceitos e perspectivas críticas desde a primeira aula. 

Também me propus a uma outra postura avaliativa, pautada pelo diálogo, pela 

negociação e pela perspectiva de se instaurar marcas autorais dos alunos nos trabalhos 



 

feitos. Durante a composição do roteiro e do curta-metragem, os alunos foram 

incentivados a expor sua perspectiva crítica, sua apreciação dos contos lidos, tendo que 

transpor gêneros e também “adaptando” linguagens e alinhavando perspectivas 

multimodais (afinal, trabalharam com gêneros textuais e discursivos que, embora 

conversassem entre si, tinha distinções bastante marcadas; além de terem de operar com 

imagem, texto e som na composição do produto final).  

 Assim, retomando Cosson (2009), procurei pensar a avaliação como movimento 

não só de “balanço” das atividades e das leituras feitas, mas especialmente como 

momentos compartilhados de diálogo e construção coletiva, em que fossem dadas ao 

aluno a voz e a oportunidade (além, obviamente, dos instrumentos conceituais e 

operacionais necessários) para que avaliasse o percurso e se tornasse autor de uma nova 

história, ainda que baseada numa outra conhecida – estratégia comum da literatura, 

embora nem sempre reconhecida como tal. Nesse sentido, foi possível estimular o 

reconhecimento e a valorização das relações intertextuais por meio de paródia, citação, 

reelaboração de textos conhecidos – além de acréscimos, supressões, enfim, os 

mecanismos habituais que “reescrevem” textos e transformam obras conhecidas em 

novas criações.  

 A tal contexto, somou-se a preocupação intrínseca ao projeto de que os produtos 

finais almejados –sobretudo, o curta-metragem – se configurassem como gêneros 

discursivos efetivos, tendo circulação viva e tendo uma “razão de ser”. Modestamente, 

quis dar vazão a uma “nova” concepção de avaliação, como sinaliza Cosson (2009): 

“(...) demanda-se a eliminação das chamadas situações artificiais de interlocução, 

devendo-se buscar interlocutores efetivos na escritura e a reescritura de textos.” (p. 

112). A cada etapa do projeto, os alunos foram orientados a discutir, pensar e repensar 

suas percepções e suas escolhas, bem como delinear os encaminhamentos que pautariam 

a produção do vídeo. Assim, foi possível que todo o processo tivesse um sentido, uma 

finalidade efetiva, fazendo com que a avaliação, antes protocolar, se tornasse um 

caminho de construção e de partilha e possibilidade de aproximação do texto literário, 

conforme nos lembra, ainda, Cosson (ibidem): “O professor não deve procurar pelas 



 

respostas certas, mas sim pela interpretação a que o aluno chegou, como ele pensou 

aquilo. O objetivo maior da avaliação é engajar o estudante na leitura literária e dividir 

esse engajamento com o professor e os colegas – a comunidade de leitores.” (p. 113) 

 A possibilidade de uma releitura proposta pelos alunos, atualizando os contos 

lidos, reforça, além do engajamento com a obra literária, a possibilidade da construção 

de uma autoria efetiva, uma vez que foram eles, jovens, que fizeram escolhas, 

remodelaram, recaracterizaram elementos narrativos, dando-lhes a roupagem da 

contemporaneidade – isso tudo num intenso percurso de leituras e releituras mediadas 

por mim e minha colega, processo constante de reflexão sobre contos e “redesign” das 

narrativas (The New London Group, 1996). Por exemplo, em 2010, o grupo de alunos 

responsável pelo curta feito a partir de “Pai contra mãe”, transformou a escrava fugida 

em uma imigrante ilegal, trabalhadora de oficinas clandestinas numa grande cidade. A 

releitura, pertinente e muito afinada ao clima do conto original, mostrou o olhar crítico e 

atento dos alunos, provando ser possível reler criando e estabelecendo indícios de 

autoria claros na produção do curta-metragem. Desse modo, a avaliação mostrou-se 

como percurso de autoria, ressignificação e exercício crítico, aproximando os jovens do 

textos e convidando-os a também serem autores de suas versões – além, obviamente, de 

ser momento para reconhecimento de eventuais fragilidades, ajustes e também reflexão 

crítica sobre o projeto.  

 Assim, gostaria de reforçar, nessa conclusão desse trabalho, que ainda é análise 

em curso, o potencial que trabalhos como esse projeto de leitura apresentam. Com 

estratégias simples – a leitura dialogada, compartilhada, a produção de textos bem 

orientada e o embasamento conceitual que permita aos alunos exercitar seus 

conhecimentos e pôr em prática o fazer literário – torna-se palpável a construção de uma 

comunidade de leitores e também o estímulo à produção autoral. Também vale ressaltar 

que o projeto comprovou ser possível haver jovens leitores apaixonados por Machado 

de Assis, compreendendo o texto literário como elemento de construção individual do 

repertório intelectual e também afetivo. Desse modo, a escola pode propor leituras 

literárias que sejam, além de instrutivas, apaixonantes e significativas para seus alunos.  
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