
  
 
 
 
 

INTERTEXTUALIDADE NO POLISSISTEMA LITERÁRIO: UMA PROPOSTA 

DE AMPLIAÇÃO DO REPERTÓRIO DO JOVEM LEITOR 

Elza de Sá Nogueira (UFJF)1 
 

Resumo: A pesquisa busca desenvolver estratégias de ampliação do repertório literário dos 
alunos do Ensino Fundamental II, em escolas da rede pública, através do estabelecimento de 
uma comunidade de leitores em sala de aula que valorize as referências que os alunos já têm e 
estabeleça uma rede intertextual com obras que pertençam a sistemas do polissistema literário 
nos quais ele ainda não transita, propiciando uma ampliação gradual de repertório. As 
estratégias são desenvolvidas em parceria com orientandos do Mestrado Profissional em Letras 
da Universidade Federal de Juiz de Fora (PROFLETRAS-UFJF), os quais realizam seu projeto 
interventivo no âmbito dessa pesquisa.  
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 Esta pesquisa se realiza no âmbito do Mestrado Profissional em Letras da 

Universidade Federal de Juiz de Fora (PROFLETRAS – UFJF), programa que tem o 

objetivo de capacitar professores de Língua Portuguesa da rede pública, com o intuito 

de contribuir para a melhoria da qualidade do ensino no país. 

 O trabalho no PROFLETRAS é de cunho teórico e interventivo. Todos os 

mestrandos precisam estar atuando no ensino básico público durante o mestrado. Trata-

se de uma rede nacional, com sede na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

No programa da Universidade Federal de Juiz de Fora, optamos por um modelo de 

trabalho final que inclui, além da dissertação, um caderno pedagógico a ser 

compartilhado numa plataforma na internet; enquanto a dissertação traz a 

fundamentação e a formulação da pesquisa propriamente dita, o caderno é voltado para 

o professor de ensino básico que tenha interesse em experimentar a proposta 

desenvolvida pelo mestrando. Adotando a metodologia da pesquisa-ação, partimos de 

problemas detectados pelos professores-mestrandos no âmbito do ensino de Língua 

Portuguesa e Literatura em suas escolas, a fim de desenvolver estratégias metodológicas 

que possam solucioná- los. 

 Em relação ao ensino de Literatura, para além das dificuldades materiais, devido à 

precariedade das bibliotecas escolares e à cota reduzida de xerox, percebe-se uma forte 

inquietação dos professores relativamente a não se sentirem preparados para ensinar 

literatura de forma sistematizada: o que ensinar, que critérios usar na seleção dos textos, 

                                                                 
1
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que estratégias de leitura levar para a sala de aula? Esses dois fatores, somados à falta 

de tempo, pelo excesso de aulas dadas, leva frequentemente à adoção do livro didático 

de Língua Portuguesa como recurso principal.  

 Por outro lado, existe uma queixa permanente por parte dos professores de que os 

alunos não têm vontade nem concentração para ler o que é levado a eles e de que eles só 

leem best-sellers, como Diário de um banana. Aliás, essa preferência por best-sellers 

pode ser confirmada em pesquisas como Retratos da Leitura no Brasil e não se 

restringe apenas à faixa etária dos alunos do ensino básico. 

 Esta pesquisa aborda especificamente os problemas relacionados à seleção de 

obras literárias nos anos finais do Ensino Fundamental, partindo dos seguintes 

pressupostos: a) os alunos possuem um repertório literário, relacionado às obras que 

leem, o qual precisa ser reconhecido em sala de aula; e b) o trabalho com o texto 

literário em sala de aula deve proporcionar a ampliação de repertório dos alunos. 

 A partir de uma concepção de leitura segundo a qual a interpretação é construída 

socialmente e de evidências segundo as quais o compartilhamento influencia 

afetivamente e facilita cognitivamente a leitura, pesquisadores em Letramento Literário 

e Formação do Leitor têm proposto que sejam criadas comunidades de leitores literários 

nas escolas, a fim de que a leitura literária seja socializada2. Alinhamo-nos a essas 

propostas e acreditamos que, muito mais producente que forçar a criação de uma 

comunidade de leitores a partir de uma literatura que lhes é estranha é tomar como 

referência inicial a literatura já eleita por eles. Isso porque concebemos a leitura do texto 

literário como um processo em que o leitor interage com o texto. Segundo o teórico da 

literatura Wolfgang Iser3, para que ocorra a comunicação entre o texto e o leitor, é 

preciso haver um repertório parcialmente comum aos dois. Se o repertório do texto for 

totalmente estranho ao leitor, ele não conseguirá se engajar no processo da leitura. Já 

existem comunidades de leitores entre os jovens. Acreditamos que cabe ao professor 

trazê-las para a sala de aula, inserir-se nelas, explicitar aos alunos os modos de ler 

operantes nelas, exercendo, assim, seu papel mediador desde dentro.  

 Outra concepção à qual nos alinhamos considera a literatura como um 

polissistema, heterogêneo e dinâmico, dentro do qual há conexões e influência mútua 

                                                                 
2 COSSON, 2014; PAULINO & COSSON, 2009; COLOMER, 2007. 
3 ISER, 1996. 
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entre os sistemas. Assume-se, assim, que a intertextualidade ocorre no polissistema 

literário como um todo, e não apenas entre seus sistemas culturalmente privilegiados.4  

 Assim, desenvolvemos estratégias de ampliação do repertório literário do jovem 

leitor, em turmas de Ensino Fundamental II da rede pública, as quais, a partir da criação 

de uma comunidade de leitores em sala de aula, através da leitura compartilhada, 

explorem a rede intertextual entre sistemas diferentes do polissistema literário, partindo 

de sistemas já conhecidos pelos alunos. Tais estratégias se desenvolvem sob a 

metodologia da pesquisa-ação, em parceria com professores de Língua Portuguesa que 

estão vinculados ao programa do Mestrado Profissional em Letras da UFJF. 

 A hipótese é a de que, podendo utilizar os conhecimentos literários adquiridos nas 

obras de sua preferência na leitura de novas obras, pertencentes a outros sistemas, os 

alunos ampliem seu repertório de forma gradual, deixando de conceber os novos 

sistemas nos quais serão inseridos como ambientes hostis. 

 As etapas das intervenções constam de: 1) diagnóstico, a fim de averiguar os 

sistemas literários aos quais pertencem as obras que os alunos costumam ler; 2) 

formação de uma comunidade de leitores, através da leitura compartilhada de uma ou 

mais obras que pertençam a um desses sistemas já conhecidos, a fim de explicitar o 

repertório que eles possuem; 3) ampliação do repertório dos alunos, a partir do 

estabelecimento de uma rede intertextual com obras pertencentes a outros sistemas, 

lidas de forma compartilhada; 4) avaliação da ampliação de repertório realizada, a fim 

de estabelecer novas metas. 

 Nas próximas seções, abordaremos cada uma dessas etapas, buscando demonstrar 

como contribuem para uma efetiva ampliação do repertório dos alunos e como podem 

ser desenvolvidas na escola.  

 

 Verificando o repertório prévio 

 Uma pesquisa para saber o que os alunos efetivamente leem ou já leram – tanto 

por obrigação, devido a tarefas escolares, quanto por escolha espontânea, orientada por 

gosto pessoal, influência de outras pessoas ou da mídia – é um ponto de partida 

fundamental para sua ampliação de repertório. 

                                                                 
4 EVEN-ZOHAR, 2013. 

3115



  
 
 
 
 

 As razões para se partir daí estão relacionadas ao efetivo engajamento dos alunos 

nas novas leituras que lhes serão propostas. Esse efetivo engajamento não depende 

apenas de uma mobilização afetiva para o ato de ler – que pode ser mais facilmente 

obtida quando se selecionam obras que já pertencem ao universo do leitor – mas 

também da relação entre seu repertório e o repertório do texto. Segundo Wolfgang Iser,  

 
O grau de definição do repertório é um pressuposto elementar para 
que texto e leitor tenham algo em comum. Pois uma comunicação só 
pode realizar-se ali onde esse traço comum é dado; ao mesmo tempo, 
porém, o repertório é apenas o material da comunicação, o que vale 
dizer que a comunicação vem a se realizar se os elementos comuns 
não coincidem plenamente.5 

 

 O repertório do texto, de acordo com Iser, refere-se tanto às normas sociais 

vigentes quanto à literatura do passado. No entanto, essa relação é complexa, já que a 

literatura tem uma relação de reação comunicativa em relação às normas vigentes de sua 

época, criando estratégias as quais, por exemplo, questionam a proscrição de certas 

normas em detrimento de outras. Assim, quando o repertório de um texto resgata a 

literatura do passado, está resgatando uma estratégia literária que responde às normas de 

sua época, e esse resgate não é gratuito, mas visa a uma reação comunicativa também e 

gera uma nova estratégia literária, que precisa ser compreendida em seu novo contexto. 

Daí a importância de que os leitores tenham certos conhecimentos sobre as normas 

vigentes em nossa época e em outras e sobre as estratégias literárias criadas para reagir 

a elas. A falta de conhecimento pode impossibilitar o processo interacional entre texto e 

leitor, de acordo com o qual, segundo Iser, o leitor preenche os vazios do texto. E, desse 

modo, a leitura não se realiza. 

 Consideramos, portanto, de fundamental importância conhecer o repertório dos 

alunos e partir dele para ampliá-lo. Algumas metodologias para se proceder a essa 

investigação são os questionários de diagnóstico, verificando as leituras feitas pelos 

alunos, suas preferências, alguns conceitos que dominam, etc. A adoção do diário de 

leitura após ida regular à biblioteca da escola é uma forma de diagnóstico ainda mais 

profícua, na medida em que, sentindo-se à vontade para registrar suas expectativas, 

impressões, sentimentos e opiniões, os alunos mostram o modo de leitura que exercem 

espontaneamente. O diário de campo do professor é um instrumento precioso de registro 
                                                                 
5 ISER, 1996, p.131. 
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do estágio em que se encontram os alunos e das metas que se pretende alcançar: o ponto 

do qual se deve partir e as estratégias para se ampliar o repertório a partir do que os 

alunos já dominam. 

 

 Criando uma comunidade de leitores em sala de aula 

 A comunidade de leitores é um conceito de Roger Chartier. Segundo o historiador 

da leitura, “uma história das maneiras de ler deve identificar as disposições específicas 

que distinguem as comunidades de leitores e as tradições de leitura.”6 Essas disposições 

específicas incluem habilidades de leitura (as quais não se esgotam na distinção 

alfabetizados e analfabetos), normas e convenções (com valorações variadas ao livro e à 

literatura), interesses e expectativas (típicos de grupos e não de indivíduos somente). 

 Rildo Cosson reelabora esse conceito, valendo-se de outros autores e com a 

finalidade específica de pensar a sala de aula: 

 

Entendida nesses termos e retomando o que expusemos no primeiro 
capítulo, podemos propor, com a ajuda do polissistema de Even-
Zohar, que uma comunidade de leitores é definida pelos leitores 
enquanto indivíduos que, reunidos em conjunto, interagem entre si e 
se identificam em seus interesses e objetivos em torno da leitura, 
assim como por um repertório que permite a esses indivíduos 
compartilharem objetos, tradições culturais, regras e modos de ler.7 

 

 De acordo com Cosson, o estabelecimento de uma comunidade de leitores em sala 

de aula permite que se torne explícito o caráter social da interpretação de textos; permite 

que os leitores dessa comunidade se apropriem do repertório e manipulem seus 

elementos com um grau maior de consciência. 

 O estabelecimento de uma comunidade de leitores em sala de aula pressupõe a 

leitura compartilhada, em suas variadas formas: a leitura em voz alta da obra literária, 

com intervalos para discussão; o compartilhamento de registros realizados no diário de 

leitura; o círculo de leitura, em que os alunos leem um livro em grupo, cada um com 

uma função (sintetizador, ilustrador, questionador, contextualizador etc.); a elaboração 

coletiva de resenhas; entre outras formas de compartilhamento.  

 De acordo com Teresa Colomer, 

                                                                 
6 CHARTIER, 1994, p.13 
7 COSSON, 2014, p.138-139 
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Compartilhar as obras com outras pessoas é importante porque torna 
possível beneficiar-se da competência dos outros para construir o 
sentido e obter o prazer de entender mais e melhor os livros. Também 
porque permite experimentar a literatura em sua dimensão 
socializadora, fazendo com que a pessoa se sinta parte de uma 
comunidade de leitores com referências e cumplicidades mútuas.8 

 

 O compartilhamento de leituras em sala de aula é, para a autora, fundamental na 

formação do jovem leitor, na medida em que permite que ele compare a leitura 

individual com a realizada por outros, sendo essa comparação “o instrumento por 

excelência para construir o itinerário entre a recepção individual das obras e sua 

valorização social.” (IDEM, p.144) 

 

 Ampliando o repertório dos alunos 

 Para Teresa Colomer, é fundamental que se estabeleçam redes horizontais e 

verticais de leitura na formação do jovem leitor. Essas redes são, obviamente, formadas a partir 

de alguma forma de intertextualidade. A intertextualidade garante que não haja uma distância 

tão grande entre o repertório do texto e o do leitor, de modo a minimizar a dificuldade de 

engajamento no processo da leitura, e dá oportunidade ao aluno de comparar obras, 

desenvolvendo seu próprio gosto de leitura. Além disso, permite que o aluno perceba o 

funcionamento do polissistema literário, intrinsecamente intertextual. As redes horizontais se 

estabelecem entre obras coetâneas e as verticais as vinculam com a tradição literária. 

 As redes não precisam se restringir à intertextualidade temática. Levar em consideração 

as outras formas de intertextualidade que ocorrem no sistema literário – como a 

intertextualidade intergenérica e o uso de estratégias literárias semelhantes –, ao estabelecer as 

redes de leitura, favorece a ampliação de repertório dos alunos.  No entanto, para que a 

ampliação ocorra, é necessário também selecionar obras que exijam do leitor um repertório 

diferente do que ele já domina. 

 Comentarei a seguir como algumas redes intertextuais que estabelecemos desde o início 

da pesquisa, em 2013, em parceria com professores-mestrandos do PROFLETRAS-UFJF, 

favoreceram a ampliação de repertório dos alunos envolvidos. 

 A partir da verificação de que vários alunos de uma turma de sexto ano de uma escola 

municipal de Juiz de Fora, Minas Gerais, estavam interessados na série Percy Jackson & Os 

Olimpianos, de Rick Riordan, devido ao lançamento de um filme baseado no primeiro volume, 

                                                                 
8 COLOMER, 2007, p.143. 
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estabelecemos uma rede intertextual temática tendo como eixo central o segundo volume da 

série e uma adaptação da Odisseia de Homero para o jovem leitor escrita por Ruth Rocha – Ruth 

Rocha conta a Odisseia. A professora-mestranda criou uma comunidade de leitores em sala de 

aula a partir da leitura compartilhada de partes do volume 1 da série, de modo a introduzir os 

alunos naquele universo ficcional. As discussões orais e escritas – as quais foram registradas 

nos diários de leitura dos alunos e no diário de campo da professora – giraram em torno da 

mitologia grega e do modo como Riordan trouxe alguns de seus personagens, lugares e 

situações ficcionais para os Estados Unidos, na contemporaneidade. Assim, alguns capítulos do 

volume 1 foram lidos sequência com os mitos nos quais se basearam, tendo sido realizado um 

trabalho especial com o de Perseu, já que esse herói grego dá nome ao personagem principal da 

série – Perseu Jackson. Os alunos puderam compreender nessa etapa o próprio mecanismo da 

intertextualidade temática, em que personagens, lugares e conflitos de uma obra anterior são 

inseridos num novo contexto ficcional e são ressignificados. Na leitura integral de O mar de 

monstros – segundo volume da série – os alunos puderam valer-se de seu repertório recém-

adquirido, mapeando personagens, lugares e situações vinculadas de modo explícito pelo 

narrador às aventuras de Ulisses e criando uma espécie de banco de dados, que funcionou como 

referência para a leitura integral da adaptação da Odisseia selecionada. A estratégia usada por 

Ruth Rocha na adaptação foi a de explicitar o reconto, colocando-se como mediadora entre o 

jovem leitor e a história original. Os alunos compreenderam melhor essa estratégia no contato 

com um trecho da tradução em versos – o episódio do ciclope Polifemo – diante do qual, se 

houve dificuldade de compreensão do texto, houve também o impacto do estranhamento, tão 

importante na literatura. Para arrematar a rede, os alunos foram presenteados – e surpreendidos 

– com uma página da Odisseia em grego.9 

 Outra rede de leituras – estabelecida num sexto ano de uma escola estadual em Dores 

do Rio Preto, Espírito Santo – partiu da preferência maciça dos alunos pelos diários 

ficcionais, em especial pela série Diário de um banana, de Jeff  Kinney. Optamos pela leitura 

dos dois primeiros capítulos do primeiro livro da série, a fim de possibilitar a 

continuação da leitura por aqueles que desejassem. A leitura do primeiro capítulo foi 

feita em sala de aula, com intervalos para identificação e discussão em torno dos 

elementos característicos da narrativa – narrador, espaço, tempo, enredo e linguagem – 

na forma como eles aparecem no gênero diário e, mais especificamente ainda, no Diário 

de um banana. Após as discussões, registros eram feitos no diário de leitura. A leitura 

                                                                 
9 Esse projeto foi desenvolvido por Kelly Christine Monteiro Brandão Santos, sob minha orientação, 
resultando na dissertação de mestrado “Intertextualidade e Expansão do Repertório do Leitor em 

Formação”, defendida em 21 de agosto de 2015. 
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do segundo capítulo foi feita individualmente, em casa, com registros no diário de 

leitura, e compartilhada em sala de aula através de uma atividade com algumas questões 

em torno dos elementos da narrativa. Ao final da leitura do segundo capítulo, os alunos 

foram convidados a escreverem uma página de diário, inspirados em seu próprio 

cotidiano, compartilhando-a posteriormente com seus colegas. A leitura compartilhada 

desses dois capítulos de Diário de um banana – criando uma comunidade de leitores em 

sala de aula – proporcionou a tomada de consciência, por parte dos alunos e com a 

mediação do professor, do repertório literário que dominavam. Para a ampliação do 

repertório, selecionamos as crônicas do Pequeno Nicolau, da década de 60, dos 

franceses Jean-Jacques Sempé e René Goscinny10. Uma vez que os alunos se 

conscientizaram de que conhecem as estratégias de um jovem narrador-personagem 

contemporâneo, contando pequenos conflitos de seu cotidiano escolar e familiar, a 

leitura do Pequeno Nicolau permitiu reconhecer essas estratégias e entrar em contato 

com uma estratégia narrativa desconhecida para eles: o narrador não-confiável. Nicolau 

é um menino pequeno que conta pequenos conflitos de seu cotidiano escolar e familiar a 

partir de seu ponto de vista, no entanto o leitor percebe que esse ponto de vista é 

ingênuo e que os fatos narrados por ele não são bem como ele conta, já que ele não 

percebe a eventual maldade por trás das ações dos adultos e interpreta literalmente suas 

ironias. Já que Nicolau não percebe, o leitor precisa perceber nas entrelinhas de seu 

discurso outros pontos de vista presentes na narrativa. Precisa, portanto, preencher os 

vazios do texto, no sentido do Iser, a fim de compreender o que se passa e curtir o 

humor peculiar dessas histórias, provocado justamente pela ingenuidade do narrador. A 

leitura de cinco crônicas foi realizada em sala de aula, conjuntamente, com intervalos 

para discussão, a partir de questões mediadoras formuladas pela professora, visando a 

que os alunos percebessem a estratégia narrativa utilizada por Sempé e Goscinny. Além 

disso, mantiveram-se os registros no diário de leitura e foram realizadas atividades 

escritas com a formulação de questões mediadoras relacionadas ao que foi discutido 

oralmente, visando a ampliar a discussão e garantir a compreensão por parte dos alunos 

do funcionamento da nova estratégia narrativa que lhes foi apresentada.11 

                                                                 
10 SEMPÉ & GOSCINNY, 2010. 
11 Esse projeto foi desenvolvido por Cristiana Lopes de Souza Brinati, sob minha orientação, resultando 
na dissertação de mestrado “Do Diário de um banana às crônicas do Pequeno Nicolau: uma proposta de 
ampliação do repertório do jovem leitor”, defendida em 1º de dezembro de 2016. 
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 A terceira e última rede de leituras que comentaremos aqui foi estabelecida numa 

turma de sétimo ano de uma escola municipal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Essa rede 

explorou a intertextualidade intergenérica, partindo de um romance policial juvenil e 

ampliando repertório através da leitura de obras da tradição literária do gênero. No caso 

dessa turma, a seleção da obra inicial teve de seguir um critério diferente, uma vez que 

não havia manifestação de interesse coletivo por nenhuma obra/autor/gênero. Pelo 

contrário, havia um grande desinteresse pela leitura literária por parte da maioria da 

turma, que não sabia citar um livro sequer de sua preferência. Acabamos optando por 

selecionar um gênero de preferência do professor, que tivesse boa inserção na literatura 

juvenil, já que este era o único ponto em comum nas obras citadas pela turma. Teresa 

Colomer fala da importância do contágio no apego à leitura e da figura do professor 

como chave nesse processo, sendo as respostas dos alunos de certa forma condicionadas 

pelo entusiasmo ou pelas decepções que sua imagem projeta. Apostamos, nesse caso, na 

paixão do professor pela narrativa policial, gênero bastante difundido na literatura 

juvenil. Nessa aposta, também tínhamos a expectativa de reverter o desinteresse dos 

meninos pela leitura literária. Assim, optamos por estabelecer a comunidade de leitores 

a partir da leitura compartilhada de O mistério do cinco estrelas, de Marcos Rey12, obra 

juvenil de sucesso na década de 80, que conta com personagens que reaparecem em 

outros livros, criando uma espécie de série – gênero com o qual os adolescentes 

costumam se identificar atualmente. O objetivo dessa leitura compartilhada era 

apresentar aos alunos o gênero policial, já que nenhum deles o conhecia. A leitura foi 

feita com intervalos nos quais o professor fazia perguntas mediadoras, visando ao 

objetivo proposto. Num segundo momento, os alunos foram divididos em grupos para 

realizar a leitura de outras obras policiais juvenis. O método de compartilhamento usado 

nesse caso foi o círculo de leitura, tal como proposto por Rildo Cosson13, com 

distribuição das funções de pesquisador, ilustrador, sintetizador, perfilador, 

questionador e iluminador de passagens. Essa etapa não dispensou, entretanto, a 

mediação do professor, que prestou assistência aos grupos para que eles conseguissem 

levar a leitura até o fim, quando então apresentaram seus livros para a turma, cada aluno 

sob a perspectiva de sua função. A ampliação de repertório se iniciou já nessa etapa de 

                                                                 
12 REY, 2005. 
13 COSSON, 2014. 
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formação da comunidade de leitores, já que os alunos não conheciam o gênero policial. 

Contamos com o restrito repertório de literatura juvenil mais geral que os alunos tinham 

e que incluía algumas das estratégias usadas no gênero policial juvenil: o protagonismo 

juvenil, o enredo aventuresco, a reaparição de personagens em outras obras, como numa 

série. Uma nova ampliação foi realizada através da verticalização da rede rumo à 

tradição literária do gênero, na qual os protagonistas são adultos e o enredo é focado na 

investigação lógica, embora permaneça a característica da reaparição de personagens, o 

que favorece o interesse dos alunos em ler novas histórias. Os autores selecionados 

foram Conan Doyle14, com o detetive mais famoso do mundo – Sherlock Holmes – e a 

“rainha do crime” Agatha Christie15, num conto que traz Hercule Poirot como detetive. 

As leituras foram feitas conjuntamente, em sala de aula, com intervalos para discussão, 

com base em questões mediadoras propostas pelo professor, visando à percepção por 

parte dos alunos das estratégias características desse tipo de narrativa: o processo de 

investigação lógica por parte de um detetive brilhante acompanhado por um narrador 

testemunha com nível intelectual “normal”; a busca de pistas; a identificação e o 

descarte de suspeitos; a solução do enigma; e a revelação final de como ocorreu o crime 

por parte do detetive. O professor escolheu apresentar aos alunos, além disso, uma 

estratégia específica a algumas histórias do gênero: a técnica do quarto fechado – o 

crime ocorre num lugar completamente fechado, ficando a perplexidade e a investigação 

em torno da questão sobre como o criminoso poderia ter entrado e saído do local. Foram 

realizadas atividades escritas de compreensão dos contos e também de comparação, 

visando à percepção da intertextualidade entre eles.16 

  

 Avaliando e estabelecendo novas metas  

 À medida que as leituras compartilhadas são feitas, é possível observar e registrar 

no diário de campo se os alunos estão conseguindo perceber e comentar sobre as 

estratégias literárias que estão sendo apresentadas a ele, bem como se percebem a 

importância dessas estratégias na construção da obra lida.  

                                                                 
14 DOYLE, 2010. 
15 CHRISTIE, 2012. 
16 Esse projeto foi desenvolvido por Rinaldo Halas Rodrigues, sob minha orientação, resultando na 
dissertação de mestrado “A ficção policial em sala de aula: uma proposta de ampliação de repertório”, 

defendida em 24 de novembro de 2016.  
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 A adoção do diário de leitura para registros dos alunos após as discussões permite 

acompanhar o desenvolvimento de cada um no que se refere ao envolvimento afetivo 

com as obras e à compreensão das estratégias literárias presentes nelas e que foram 

discutidas coletivamente, embora haja outras formas pertinentes de se verificar essa 

compreensão, como a elaboração de propostas de produção textual que permitam o 

exercício da crítica e que possam ser compartilhadas com a comunidade escolar ou com 

um público mais amplo, nos meios adequados que o sistema literário oferece, como 

sites e revistas especializados, blogs e grupos em redes sociais, entre outros. 

 Aos poucos, o professor precisa interferir menos nas leituras e permitir que os 

alunos comecem a perceber as estratégias por si mesmos, até que possam realizar as 

leituras e os registros solitariamente e de forma autônoma, sem que isso implique num 

esforço excessivamente árduo.  

 Outra forma de avaliar é permitir ao aluno o exercício da autoria, através de 

propostas de criação literária intertextuais que instiguem o uso das estratégias recém-

aprendidas. É preciso apenas tomar cuidado para que esse exercício de criação seja 

tomado como tal, e não a partir da exigência de que os alunos produzam obras literárias 

de qualidade. Os sites de fanfics são uma ótima forma de socializar essas produções.  

 Uma vez que se perceba que os alunos se apropriaram das estratégias estudadas, é 

o momento de estabelecer novos objetivos e novos rumos para a rede de leituras. 

 

Referências bibliográficas 
 
BRINATI, Cristiana Lopes de Souza. Do Diário de um banana às crônicas do Pequeno 

Nicolau: uma proposta de ampliação do repertório do jovem leitor. Mestrado 

Profissional em Letras, Universidade Federal de Juiz de Fora, 2016. Dissertação 

(Mestrado). 

CHARTIER, Roger. Comunidade de leitores. In:___. A ordem dos livros. Brasília: 

Editora Universidade de Brasília, 1994. p. 11 – 27. 

CHRISTIE, Agatha. Poirot investiga. 2. ed. Rio de Janeiro: BestBolso, 2012. 

COLOMER, Teresa. Andar entre livros: a leitura literária na escola. 1.ed. São Paulo: 

Global, 2007. 

COSSON, Rildo. Círculos de leitura e letramento literário. São Paulo: Contexto, 2014. 

3123



  
 
 
 
 

DOYLE, Arthur Conan. A banda malhada. In:___. Sherlock Holmes: as aventuras de 

Sherlock Holmes. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2010. V. 1. 

EVEN-ZOHAR, Itamar. Teoria dos Polissistemas. Revista Translatio. Vo. 4, 2013, p. 2 

– 21. [ Marozo, Luis Fernando, Carlos Rizzon & Yanna Karlla Cunha trans.]. 

FAILLA, Zoara (Org.). RETRATOS DA LEITURA NO BRASIL. 3. ed. São Paulo: 

Instituto Pró-Livro/ Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2012.  

HOMERO. Odisseia. Ed. bilíngue. Trad. Trajano Vieira. São Paulo: Editora 34, 2011. 

ISER, Wolfgang. O ato da leitura: uma teoria do efeito estético. 1.ed. São Paulo: Ed. 

34, 1996. 

KINNEY, Jeff. Diário de um banana. Trad. Antonio de Macedo Soares. São Paulo: 

Vergara & Riba, 2008. 

PAULINO, Graça; COSSON, Rildo. Letramento literário: para viver a literatura dentro 

e fora da escola. In: ZILBERMAN, Regina; RÖSING, Tania M. K. Escola e leitura: 

velha crise, novas alternativas. 1. ed. São Paulo: Global, 2009. 

POUSADOUX, Claude. Perseu, o argiano. In: ___. Contos e lendas da mitologia grega. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2001. 

REY, Marcos. O Mistério do cinco estrelas. 21. ed. São Paulo: Global, 2005. 

RIORDAN, Rick. O ladrão de raios. Col. Percy Jackson & Os Olimpianos. Rio de 

Janeiro: Intrínseca, 2008. 

___. O mar de monstros. Col. Percy Jackson & Os Olimpianos.  Rio de Janeiro: 

Intrínseca, 2009. 

ROCHA, Ruth. Ruth Rocha conta a Odisseia. São Paulo: Editora Salamandra, 2011. 

RODRIGUES, Rinaldo Halas. A ficção policial em sala de aula: uma proposta de 

ampliação de repertório. Mestrado Profissional em Letras, Universidade Federal de Juiz 

de Fora, 2016. Dissertação (Mestrado). 

SANTOS, Kelly Christine Monteiro Brandão. Intertextualidade e Expansão do 

Repertório do Leitor em Formação. Mestrado Profissional em Letras, Universidade 

Federal de Juiz de Fora, 2015. Dissertação (Mestrado). 

SEMPÉ, Jean-Jacques & GOSCINNY, René. Os vizinhos do Pequeno Nicolau. Trad. 

Pedro Karp Vasquez. Rio de Janeiro: Rocco, 2010. 

 

3124


