
 

 
 

A FORMAÇÃO DO LEITOR LITERÁRIO A PARTIR DA 
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 Neste trabalho pretende-se apresentar resultados parciais de um projeto desenvolvido com o 

objetivo de refletir sobre a formação de leitores literários por meio da metodologia denominada 

Sequência Básica proposta por Cosson (2016). A pesquisa ocorreu com uma turma de 6º ano de 

escola municipal na cidade de Três Lagoas (MS), sendo parte da proposta a ser apresentada para 

o PROFLETRAS no câmpus da UFMS nesta mesma cidade. A primeira parte da pesquisa foi 

iniciada com a leitura obra Contos de fadas (2013),para que munidos das leituras dos contos 

tradicionais compreendessem o teor modernizado e inovador presente na obra Sapomorfose ou o 

príncipe que coaxava, de CóraRónai (1983), culminando com a produção de um reconto. 

Palavras-chave: Formação do Leitor; Letramento literário; Infantojuvenil; contos de fadas 

renovados 

 

Introdução 

 

São muitos os percalços vividos pelo professor de língua portuguesa do ensino 

fundamental II quanto ao trabalho com a leitura de literatura. O fato de não se ver na 

condição de leitor literário e de não entrar em contato com teorias e metodologias traz 

muitos prejuízos em sua prática, além de não contribuir para a formação de leitores 

literários.  

Foi por meio do ingresso ao mestrado profissional em Letras que buscamos 

caminhos para tentar sanar essas lacunas existentes pela falta de contato com teorias que 

sustentem nossas atividades em sala de aula e que privilegiem um ensino de qualidade. 

O mestrado profissional em Letras – PROFLETRAS – prioriza a formação o professor 

para a atuação especificamente em sala de aula, portanto, acaba por preencher lacunas 

que ficaram abertas na graduação. 

Assim, foi como uma proposta de pesquisa de mestrado que esse projeto foi 

iniciado e, por estar ainda em fase de conclusão, não possuímos dados das análises das 

                                                           
1Professora efetiva das redes estadual e municipal de Três Lagoas, MS. Possui especialização em Língua 
Portuguesa e, atualmente, é aluna regular do Mestrado Profissional em Letras pela Universidade Federal 
de Mato Grosso do Sul (UFMS - CPTL). Contato: fabianelemos@hotmail.com 

1989



 

 
 

produções realizadas pelos alunos.  A pesquisa prática foi realizada a partir da proposta 

de Cosson (2016) denominada Sequência Básica, e é nesse viés que esse projeto procura 

refletir sobre o que pode contribuir para tornar as aulas, voltadas à leitura, mais 

eficientes e, também, tornar a experiência com o literário um conhecimento mais 

gratificante. 

A pesquisa foi realizada no segundo semestre de 2017 com a turmado 6º ano D 

da escola municipal Parque São Carlos. Por meio de oficinas propostas pela sequência 

básica de Cosson(2016), apresentamos, primeiramente, a obra Contos de fadas (2013), 

buscando um recorte tradicional nessas histórias tão conhecidas, mas muitas vezes, 

relegadas somente ao público infantil. As oficinas foram realizadas, também, com o 

suporte teórico de GIRARDELLO (2014), autora que tem o olhar voltado para a 

contação de histórias em sala de aula e nos apresenta uma nova perspectiva sobre o 

tema. 

Ao final, apresentamos aos alunos o livro Sapomorfose ou o príncipe que 

coaxava , obra central de nossa pesquisa que possui um teor de reconto contemporâneo . 

E, após o trabalho com as oficinas, os alunos produziram uma história literária baseada 

no livro de Cora Ronái e apresentaram em uma feira literária juntamente com contação 

de histórias. 

Os contos tradicionais 

 

Os contos de fadas passaram por várias modificações ao longo do tempo. Seu 

surgimento está associado à tradição oral, entre os camponeses e em meio a rodas de 

contações de histórias, a fim de aplacar os muitos males que assolavam o período 

medieval. A Europa é o berço de sua criação e nela surgiram alguns escritores que 

deram um ar de requinte ao seu conteúdo, como Perrault, Os Grimm e Andersen, dentre 

outros. 

Hoje, ao ler histórias como Chapeuzinho vermelho, Cinderela e Barba azul, 

algum leitor desavisado poderá não se dar conta o tanto de vezes que estas histórias 

foram reescritas por seus compiladores por várias gerações. Muitas dessas narrativas 
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foram sendo deformadas ao longo do tempo, e, seu conteúdo considerado “não-

pedagógico” retirado de várias versões já que seu teor passou a não ser considerado bom 

e correto para a instrução do universo infantil.  

Por acreditar na importância do contato das crianças com as narrativas que se 

aproximam de suas fontes originais, buscamos na obra Contos de fadas, da editora 

Zahar, as leituras para iniciar nossa sequência básica a fim de encaminhar os alunos 

neste universo das narrativas folclóricas. A obra possui edição comentada, introdução e 

notas de Maria Tatar. 

Entre o tradicional e o moderno: analisando a obra de Cora Rónai 

Para Candido (2000, p.4), o elemento social colabora, juntamente com o 

estético, para a compreensão crítica de uma obra literária. Dessa forma, é nesse viés que 

partimos para uma análise da obra Sapomorfose ou o príncipe que coaxava a fim de unir 

esses dois caminhos na tentativa de uma melhor leitura do texto literário. 

Assim, foi em Ceciliato (2006, p.153) que norteamos nossa proposta de análise, 

tanto social quanto estética da obra Sapomorfose ou o príncipe que coaxava. A obra 

surgiu em um contexto de descontentamento político advindo com um governo 

ditatorial, na qual vivia a sociedade brasileira naquele momento. A literatura infanto-

juvenil passou, com isso, a registrar em suas obras um tom de protesto, seja ele velado 

ou de forma alegórica, a insatisfação daquele período. Segundo Ceciliato (2006, 153), as 

produções eram marcadas por uma forte crítica social. Isso fica evidenciado se 

observarmos as produções entre as décadas de 1960 e 1970, já que “essa produção 

representou o descontentamento de escritores brasileiros diante dos caminhos tomados 

pela política ditatorial implantada a partir do golpe militar de 1964 [...]”. (CECILIATO, 

2006, p. 153) 

A literatura infanto-juvenil passa, assim, a seguir esse caminho de forte crítica à 

política instalada naquele período. Seus escritores não se calavam diante de toda aquela 

realidade, seja sob a forma de um tom de realismo crítico em suas obras ou com o uso 

de uma linguagem que primava pela ironia e a paródia. Buscavam retratar, dessa forma, 

sua indignação perante o sistema vigente, e isso fica perceptível nas obras Justino, o 
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retirante (1970) e Rosa dos ventos (1972), de Odette Barros Mott; Lando nas ruas 

(1975), de Carlos de Marigny; Pivete (1977), de Henry Correia de Araújo; A casa da 

madrinha (1978), de Lygia Bojunga Nunes; Coisas de menino (1979), de Eliane 

Ganem; Os meninos da Rua da Praia (1979), de Sérgio Caparelli, por exemplo. 

(CECILIATO, 2006, p.164) 

Assim, devido a essa visão crítica social, surge uma nova tendência na literatura 

infanto-juvenil brasileira nos anos de 1960 e 1970, simbolizada pelo tom de protesto 

existente nas narrativas infanto-juvenis. Seus personagens vivenciam momentos de 

crise, simbolizados por uma fase caótica presente na sociedade brasileira. As obras 

citadas por Cecilliato que surgem nesse período são: A bolsa amarela (1967) e Corda 

Bamba (1979), de Lygia Bojunga e O dia de ver meu pai (1977), de Viviana de Assis 

Viana. (CECILLIATO, 2006, p. 154)  

A autora ainda aponta a existência de um outro grupo de escritores que também 

primavam pela denúncia à ideologia dominante naquele período, porém, valendo-se, 

agora,  de uma nova forma de estilo: a alegoria. E, como uma denúncia velada, 

buscavam retratar alegoricamente, sob a égide do protesto, contra a ditadura militar. 

 

 

Nesse grupo de obras, classificado por Lajolo e Zilberman sob o título 

de “Em busca de novas linguagens”, a crítica se faz pela linguagem 

cifrada e pela recontextualização da realidade político-social do país, 

numa transposição dos acontecimentos para o plano da fantasia, própria 

dos contos de fadas. Nascem naquele momento dos contos de fadas 

renovados, que, subvertendo o modelo dos contos tradicionais, 

inauguram uma nova narrativa nessa linha. (CECILLIATO, p. 156, 

2006) 

 

 

 

A obra de Cora Rónai surge a partir dessa tendência renovadora dos contos de 

fadas.É através da alegoria que o narrador nos faz pensar sobre a manutenção da ordem, 

já que não temos mais a tradição dos contos clássicos em que príncipe vira sapo, mas 

sim a existência de um sapo que é transformado em príncipe e que não precisa de beijo 
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pra voltar ao normal, mas sim uma poção preparada por ele juntamente com seus 

amigos. Nesse caso o maniqueísmo foi, de certa forma, suprimido em prol do 

companheirismo e união, já que os vampiros, transformados em beija-flores, procuram 

o ex-sapo juntos rompem uma situação de caos preparando uma poção mágica para 

voltarem às suas formas originais. Nessa nova tendência renovadora o maniqueísmo tão 

presente nos contos de fadas já não é tão importante nessa nova tendência, já que os 

personagens devem resolver seus problemas procurando refletir sobre seus conflitos 

para solucioná-los.  

A obra de Cora Rónai nos faz refletir sobre o papel de resistência contra a 

manutenção de ideologias cristalizadas, o motivo do pelo qual as coisas devem ser 

sempre da mesma forma. Isso acaba por retratar o período em que foi escrito, já que 

estávamos ainda com a memória fresca do período ditatorial. Mas o faz de forma 

alegórica, utilizando a paródia como meio de protesto, forma de denúncia contra as 

situações amargas do período. Sua obra se enquadra na classificação criada por Lajolo e 

Zilberman ao se referirem a esse tipo de obra como “Em busca de novas linguagens”, já 

que em tom de paródia propõem uma inversão na ordem estabelecida  das coisas: sapo 

que vira príncipe e bruxa que vira fada. 

A obra de Cora Rónai mantém diálogo explícito e bem humorado com o conto O 

rei sapo, dos irmãos Grimm. Percebemos a existência de uma ponte que liga as histórias 

tradicionais com a nova tendência dos contos renovados ao mesclar elementos 

pertencentes a essas duas esferas. Ao lermos a fórmula “Era uma vez” já sabemos que 

estamos diante de um conto de fadas, porém com elementos pertencentes ao mundo 

moderno, tais como supermercado, correios, bola de cristal a cores.  Ao ter sua vassoura 

roubada pelos vampiros, a bruxa vai pra casa e tenta distrair-se, mas lembra que sua 

bola de cristal não estava pegando bem: “-Você tem que me lembrar de encomendar 

uma antena nova – disse a bruxa para o corvo de estimação. – Acho até que já está na 

hora de trocar essa bola por uma nova, a cores.” (RÓNAI, 1983, p.11) 

Em outra situação, a bruxa parte para a agência dos correios, a fim de encontrar 

as unhas de dragão, último ingrediente para seu feitiço. Contudo, soube que a remessa 

demoraria muito. “[...] No correio, soube que as unhas de dragão levariam pelo menos 
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quinze dias para chegar” (RONÁI, 1983, p.16). Como já mencionado, outro elemento 

da modernidade que está presente na história é o supermercado. E é lá que a bruxa vai 

para tentar encontrar o último componente para seu feitiço: as unhas de dragão. “Ao 

deixar a agência dos correios, a bruxa foi ao supermercado. Mas, como qualquer dona 

de casa poderia tê-la informado, não havia unha de dragão em nenhuma das seções”. 

(RÓNAI, 1983, p.17) 

A narrativa ainda se vale de recursos da vida corriqueira e cotidiana. Como 

exemplo podemos citar o fato da bruxa arrumar a casa, ou o momento da procura de 

emprego para o novo príncipe – nesse ponto há até um cartaz em frente ao castelo 

ofertando essa vaga de emprego. Além disso, a própria burocracia social é retratada 

quando o ex-sapo, ao procurar pela vaga de emprego no castelo, não consegue encontrar 

a pessoa certa com quem falar, pois a todo momento são dadas informações 

descompassadas. Nesse ponto pensamos na burocracia da vida citadina. 

Assim, é através da paródia e do humor que a obra Sapomorfose: ou o príncipe 

que coaxava mantém uma postura transgressora, pois ao subverter as estruturas 

tradicionais dos contos de fadas traz para a cena elementos que tornam um conto de 

fadas renovado.  

Descrição do desenvolvimento do trabalho  

 

O projeto de leitura ocorreu entre os meses de agosto a novembro na escola 

municipal Parque São Carlos localizada em Três Lagoas, MS. O motivo maior de seu 

desenvolvimento foi o incômodo da professora-pesquisadora quanto ao trabalho com a 

leitura do texto literário em sala de aula. Os livros eram entregues para serem lidos em 

casa e, após um certo tempo, apresentados para toda a turma. Assim, durante as 

apresentações das leituras ficava explícito que muitos alunos não liam a obra até o final, 

enquanto outros, nem mesmo haviam começado. 

Dessa forma, foi na metodologia de Cosson (2013) que buscamos caminhos para 

nortear uma nova visão com o trabalho com a leitura do texto literário, pois segundo 

Azevedo, “para que a formação do leitor ocorra, é necessário que haja, entre a pessoa 
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que lê e o texto, uma espécie de comunhão emocional que pressuponha prazer, grande 

identificação e liberdade para interpretar.”(AZEVEDO, 2004, p.45) 

Desse modo, para iniciar o projeto optamos por fazer uma sondagem das 

experiências que os alunos possuíam quanto à leitura. Entregamos um questionário a 

fim de verificar o quanto possuíam de experiência com o literário. Observamos que o 

livro que a maioria afirmava ler em casa era a bíblia, seguida de poesia, contos de fadas 

e gibis.  

A etapa motivação aconteceu duas semanas depois da aplicação do questionário.  

Os alunos foram levados à sala de informática, e lá assistiram ao vídeo A menina que 

odiava livros2. Após a apresentação do vídeo, voltamos para a sala e, em círculo, 

fizemos a leitura da história Chapeuzinho Vermelho, de Charles Perrault. A história foi 

retirada da obra Contos de Fadas, com edição, introdução e notas de Maria Tatar.  Nesta 

etapa, podemos notar o espanto da turma com esta versão, já que nela a personagem 

Chapeuzinho Vermelho é devorada pelo lobo, diferente das versões em que aparece a 

figura do caçador como salvador da personagem principal e de sua avó. Assim, a 

maioria dos alunos ficou muito curiosa sobre os outros contos de fadas, pois queriam 

saber se os finais que conheciam eram os “verdadeiros”. Como sabíamos que a 

sequência demandava o passo a passo, avisamos que em breve eles conheceriam muitas 

dessas histórias. 

A etapa introdução aconteceu na semana posterior à motivação e contou com a 

colaboração da biblioteca do SESI, localizada na esquina da escola. Neste local, 

aconteceu a maior parte das atividades, já que contamos com o apoio da equipe de 

funcionárias, espaço climatizado, mesas e cadeiras circulares – propiciando uma melhor 

interação -, além de seu acervo. Lá fizemos a apresentação da obra Contos de fadas 

iniciando, primeiramente, com a apresentação dos autores dos contos de fadas. Para 

tanto, trouxemos imagens dos autores dos contos que seriam lidos pelos alunos, como 

Charles Perrault, irmãos Grimm, Andersen, Joseph Jacobs e Jeanne-Marie Leprince de 

Beaumont. Contudo, não fizemos desse momento uma aula longa e cansativa, porque 
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https://www.youtube.com/watch?v=mvekE_X3IjM.                      Acesso em 

13/09/2017 
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“no momento da introdução é suficiente que se forneçam informações básicas sobre o 

autor e, se possível, ligadas àquele texto” (COSSON, 2016, p. 60). Em seguida, 

apresentamos a obra de Tatar dando ênfase em sua estrutura - capa, ilustrações, entre 

outros – como também seu conteúdo inovador em relação a outras obras de contos de 

fadas. 

Em seguida, os livros de Tatar – possuíamos dois exemplares - foram passados 

de mão em mão para que os alunos conhecessem mais de perto a referida obra, pois 

acreditamos na necessidade do contato com esta, pois “independentemente da estratégia 

usada para introduzir a obra, o professor não pode deixar de apresentá-la fisicamente 

aos alunos”. (COSSON, 2016, p. 60) 

Ainda na biblioteca do Sesi, as reproduções dos contos da obra de Tatar foram 

entregues para leitura em casa e para apresentarem à turma na semana seguinte. Em 

toda ida à biblioteca, e, ao final das atividades da sequência, os alunos podiam escolher 

um exemplar de qualquer livro que quisessem ler.  

Para a realização da etapa leitura, fizemos um grande círculo, nos sentamos no 

chão e pedi que um a um eles contassem as histórias que leram, pondo em prática o que 

Cosson (2016) denomina de “intervalos”. Pudemos perceber que alguns não haviam 

lido seu conto por completo, principalmente aqueles textos maiores. Já outros, estavam 

muito tímidos para falarem em público, o que demandou que os ajudássemos a iniciar 

suas histórias com pequenos acontecimentos, e isso, para alguns, foi o ponta pé para 

começar a contá-las. Como percebemos que muitos alunos ainda precisavam terminar a 

leitura de seus contos, marcamos outro dia para terminarmos.  

Essa nova aula de leitura aconteceu na biblioteca do Sesi alguns dias depois. 

Primeiramente, iniciamos essa aula contando a história Cinderela ou O sapatinho de 

vidro (Charles Perrault), o objetivo foi romper a barreira da timidez. Todos ficaram 

muito atentos durante a leitura, porém no decorrer da narrativa alguns começaram a 

questionar a existência de dois bailes, dos lagartos, o vestido e diziam que isso não 

havia no filme, ao final, explicamos novamente que estávamos lendo histórias que 

primavam pela fidelidade às narrativas tradicionais. Em seguida, foi a vez do restante 

dos alunos contarem suas histórias. 
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Tendo como objetivo fazer com que os alunos percebessem ainda mais as 

diferenças entre as histórias do livro e a cinematográfica, voltamos na bibliioteca do 

Sesi para assistirmos ao filme Cinderela, de Walt Disney. 

Tendo em vista que nossa pesquisa demandou o trabalho com duas sequências, 

da obra de Tatar e com a obra de Cora Rónai, convidamos uma contadora de histórias 

para fazer uma apresentação para a turma sobre o conto de Perrault As fadas, com o 

objetivo de preparar os alunos para a etapa que ainda estava por vir, a interpretação de 

Sapomorfose ou o príncipe que coaxava. O sucesso foi imediato, todos adoraram esse 

momento. 

A obra de Tatar foi imprescindível para podermos começar a leitura do livro 

Sapomorfose ou o príncipe que coaxava, obra cerne de nossa pesquisa. Como esta tem 

como temática os contos de fadas renovados, sua leitura só seria plena se os alunos 

conhecessem primeiramente os contos de fadas tradicionais.  

Foi a partir dessa ideia, então, que iniciamos a leitura da obra de Cora Rónai em 

sala de aula e, para isso, adquirimos em um grande sebo virtual 15 exemplares usados, 

uma vez que está fora de catálogo. Como as etapas motivação, introdução já foram 

realizadas com a obra de Tatar, optamos por continuar com a etapa leitura e introdução, 

a fim de que não tornássemos a sequência muito longa e, dessa forma, cansativa. 

Na aula seguinte à contação de histórias, levamos os livros para a sala de aula, 

dispusemos os alunos em círculo e entregamos um exemplar para cada dupla. A leitura 

foi realizada em dois dias, portanto quatro aulas. Notamos que todos ficaram muito 

atentos a cada detalhe da história, inclusive no primeiro dia, as interrupções eram 

constantes, tal a vontade de que tinham de lembrar das histórias passadas. Com isso, 

combinei que ao final faríamos um bate papo sobre o que acharam da obra e a parte que 

mais gostaram.  

A pedido dos alunos, fizemos uma releitura da obra  Sapomorfose ou o príncipe 

que coaxava por meio de desenhos em cartazes. Todos estavam tão animados com as 

atividades que não paravam de ficar dando sugestões do que queriam fazer. Contudo, 

escolhemos a releitura por seu teor de interpretativo da obra literária. Todos, sem 
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exceção, gostaram da ideia e formaram seus grupos por afinidade. Ao total, foram 

produzidos seis cartazes. Primeiramente, foram retomados os pontos mais fortes do 

livro, como por exemplo, o momento em que os vampiros roubaram a vassoura da 

bruxa, quando a bruxa faz sua poção mágica e fica irritada com a falta do ingrediente 

unhas de dragão, quando o príncipe volta a ser sapo ou quando a bruxa vira fada-

madrinha, por exemplo. 

Nesse ponto, começamos a explicar que faríamos uma exposição na classe e que 

estes seriam fixados nas paredes da sala de aula para serem admirados por outros alunos 

que não conheciam a obra. Todos gostaram muito do que estava por vir e sugeriram 

novamente que fizéssemos mais atividades.  

Como os alunos pediam muito para que eu trouxesse novamente a contadora de 

histórias, acabamos sugerindo que, dessa vez, eles é que poderiam ser os contadores. 

Assim, como continuação da proposta de Cosson (2016), acrescentamos à sequência 

mais duas etapas: a produção textual e a exposição literária. 

A produção textual teve como proposta a elaboração de um texto narrativo. A 

sugestão era que os alunos dessem continuidade à história, porém com um novo olhar. 

A partir dessa proposta poderíamos, então, observar como as leituras influenciaram e 

deram sentido para esses alunos, pois segundo Lajolo (1994), “Ou o texto dá sentido ao 

mundo, ou ele não tem sentido nenhum”(LAJOLO p.15).  

Destarte, no dia vinte e um de novembro levamos para a sala de aula uma 

proposta de produção de texto para nossos alunos elaborarem. Primeiramente, voltamos 

à história do sapo-príncipe bem no momento em que preparavam a poção mágica e uma 

grande nuvem rosa encobriu os personagens transformando-os em suas formas 

originais. Com isso, teriam que recontar o que teria acontecido se naquele momento do 

preparo da poção eles estivessem sido atingidos pela grande nuvem rosa. 

A partir do momento em que definimos que haveria contação de histórias em 

nossa feira literária, passamos, então, a fazer ensaios em cada momento que sobrava das 

atividades da sequência e das aulas de língua portuguesa. Formamos seis grupos com 

quatro alunos para apresentarem a história.  
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 Como última etapa de nossa sequência, foi realizada a “Primeira Feira Literária 

do 6º ano D”, tendo como convidados os alunos do ensino fundamental I. Marcamos a 

Feira para as 14:00 horas para dar tempo de arrumarmos a sala. Dividimos a turma em 3 

grupos: o primeiro ficou responsável por fixar o papel pardo e colar os cartazes, outro, 

em fixar as produções na lousa, outro em arrumar as carteiras e assentos para o público. 

Além disso, fizemos um banner com os principais momentos da sequência básica e o 

colocamos no centro da lousa, no meio das produções. 

Após cada apresentação, a turma de contadores ficou atribuída de entregar uma 

cópia do desenho da bruxa e o sapo - estes estão bem no início da obra – e, também de 

chamar o público para contemplarem seus trabalhos.  

Considerações Finais 

Enfim, o trabalho com a obra foi muito gratificante, porque além de motivá-los 

para as especificidades do texto literário com as produções, ainda tornou-os 

protagonistas rompendo, assim, a barreira da timidez e tornando-os mais participativos 

na vida escolar. E, como mencionado anteriormente, esse projeto é resultado de uma 

pesquisa de mestrado ainda em andamento, sendo assim, não temos resultados sólidos 

quanto às análises das produções para apresentar nesse artigo. Dessa forma, o estudo 

dos dados está em fase de escrita por parte da professora-pesquisadora para, 

futuramente, ser publicado.  

Referências 

 

 

AZEVEDO, Ricardo. Formação de leitores e razões para a literatura. In: Souza, 

Renata Junqueira de. Caminhos para a formação do leitor. 1. ed. São Paulo: DCL, 2004. 

 

CANDIDO, Antonio. Literatura e sociedade: estudos de teoria e história literária. 

8ed.São Paulo. T. A. Queiroz, 2000. 

 

CECILIATO, Neusa. Golpe militar e resistência: a representação do povo na narrativa 

infantil de 1970. In: TURCHI, Maria Zaira (org.) & SILVA, Vera Maria Tietzmann 

(org.). Leitor formado, leitor em formação: a leitura literária em questão. São Paulo: 

Cultura Acadêmica, Assis, SP: ANEP, 2006. 

 

1999



 

 
 

CORSO, Diana Litechtenstein& CORSO, Mário. Fadas no divã: psicanálise nas 

histórias infantis. Porto Alegre: Artmed, 2006. 

 

COSSON, Rildo. Letramento literário: teoria e prática. 2. ed. São Paulo: Contexto, 

2016. 

 

COSSON, Rildo. Círculos de leitura e letramento literário. 1. ed. São Paulo: Contexto, 

2017. 

 

GIRARDELLO, Gilka. Uma clareira no bosque: contar histórias na escola. 1 ed. São 

Paulo: Papirus, 2014. 

 

PERROTTI, Edimir. Leitores, ledores e outros afins: apontamentos sobre a formação 

ao leitor. In: PRADO, Jason (Org.); CONDINI, Paulo (Org.). A formação do leitor : 

pontos de vista, Rio de Janeiro : Argus, 1999. 

 

PERROTTI, Edimir. O texto sedutor na literatura infantil. São Paulo: Ícone, 1986. 

 

RÓNAI, Cora. Sapomorfose ou o príncipe que coaxava. 9 ed. Rio de Janeiro: 

Salamandra, 1983. 

 

SANTOS, Cassiane Silva dos. & SOUZA, Renata Junqueira de. A leitura da Literatura 

infantil na escola. In: SOUZA, Renata Junqueira de. Caminhos para a formação do 

leitor. 1ed. São Paulo: DCL, 2004. 

 

SOARES, Magda. A escolarização da literatura infantil e juvenil. In: EVANGELISTA, 

Aracy Alves Martins; BRANDÃO, Heliana Maria Brina; MACHADO, Maria Zélia 

Versiani (organizadoras). Escolarização da leitura literária. 2ª ed. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2011.  

 

TATAR, Maria. Contos de fadas. 2 ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2013. 

2000


