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RESUMO 
 
 

MORAIS, Raquel Souza de. Desvendando enigmas: leitura de contos policiais na 
sala de aula. 2018. 108f. Dissertação (Mestrado Profissional em Letras) – Faculdade 
de Formação de Professores, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, São 
Gonçalo, 2018. 
 
 

O presente trabalho objetivou propor uma estratégia pedagógica para estreitar 
a relação entre o aluno do ensino fundamental, na modalidade Educação de Jovens 
e Adultos (EJA), e o texto literário. A leitura de literatura é tratada nesta pesquisa 
como prática social e direito dos educandos e, para alcançar os objetivos, foi 
realizado um conjunto de atividades, embasadas teoricamente, que priorizasse a 
leitura de contos policiais de enigma como forma de despertar o gosto pela leitura e 
auxiliar na formação do leitor. Diante dessas questões, levantou-se uma discussão 
teórica em torno do conceito de leitura e da figuração da literatura na escola, através 
das postulações de autores como Isabel Solé (1998), Michele Petit (2008), Vincent 
Jouve (2002). O histórico das narrativas policiais, principal objeto deste trabalho, 
também foi privilegiado, tendo um arcabouço teórico em Sandra Reimão (1983), 
Boileau e Narcejac (1991) e Ernest Mandel (1988). As atividades realizadas com os 
alunos seguiram as propostas de Isabel Solé (1998). 
 
 
Palavras-chave: Leitura literária. Ensino de literatura. Narrativa policial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RESUMEN 
 
 

MORAIS, Raquel Souza de. Desvendando enigmas: lectura de cuentos policiales en 
la clase. 2018. 108f. Dissertação (Mestrado Profissional em Letras) – Faculdade de 
Formação de Professores, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, São Gonçalo, 
2018. 
 
 

El presente trabajo objetivó proponer una estrategia pedagógica para 
estrechar la relación entre el alumno de la enseñanza fundamental, en la modalidad 
Educación de Jóvenes y Adultos (EJA), y el texto literario. La lectura de literatura es 
tratada en esta investigación como práctica social y derecho de los educandos y, 
para alcanzar los objetivos, se realizó un conjunto de actividades, basadas 
teóricamente, que priorizara la lectura de cuentos policiales de enigma como forma 
de despertar el gusto por la lectura y la lectura auxiliar en la formación del lector. En 
este sentido, se plantea una discusión teórica en torno al concepto de lectura y de la 
figuración de la literatura en la escuela, a través de las postulaciones de autores 
como Isabel Solé (1998), Michele Petit (2008), Vincent Jouve (2002). El histórico de 
las narrativas policiales, principal objeto de este trabajo, también fue privilegiado, 
teniendo un marco teórico en Sandra Reimão (1983), Boileau y Narcejac (1991) y 
Ernest Mandel (1988). Las actividades realizadas con los alumnos siguieron las 
propuestas de Isabel Solé (1998). 
 
 
Palabras-clave: Lectura literaria. Enseñanza de literatura. Narrativa policial. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Hoje, se me pergunto por que amo a 

literatura, a resposta que me vem 

prontamente à cabeça é: porque ela me 

ajuda a viver.  

Tzetan Todorov  

 

 

No prólogo da obra A literatura em perigo, Tzetan Todorov fala sobre o poder 

da literatura na sua vida e na das pessoas em geral. Além de ampliar nosso universo 

e nos ajudar a (con)viver com os grandes desafios diários, ela “permite que cada um 

responda melhor à sua vocação de ser humano” (2009, p.24). Pode-se afirmar que a 

literatura é capaz de mudar vidas, são muitos os testemunhos que comprovam isso, 

inclusive o meu, já que a minha trajetória também foi traçada pela leitura literária. A 

partir do momento que conheci romances policiais – a princípio infanto-juvenis – 

pude vislumbrar novos caminhos e, dentre tantos possíveis, escolhi ser professora. 

Ser docente da educação básica envolve inúmeros desafios e o ensino da literatura 

é, ao meu ver, o maior deles, pois, apesar de todas as teorias e documentos oficiais 

– como  os parâmetros curriculares nacionais e a base nacional comum – é  sabido 

que a questão da leitura, em especial a leitura literária, no ensino fundamental ainda 

é problemática. 

Esse problema mostra-se evidenciado quando os alunos se deparam com 

atividades de leitura e compreensão textual, nas aulas de língua portuguesa. 

Habilidades importantes, como a de entender pressupostos e subentendidos do 

texto, frequentemente não são alcançadas. Muitos professores ficam desmotivados 

ao deparar-se com esse contexto, mas, indo além do  insucesso na disciplina e das 

notas baixas nas avaliações, pode-se vislumbrar um cenário de desinteresse para 

com a leitura. A verdade  é que muitos alunos não tiveram um incentivo a essa 

prática nem pela escola, nem pela família. A presença dos livros em casa, em muitos 

casos, não é comum. 

Na escola, muitas são as barreiras que prejudicam o trabalho do professor, 

pois, além do desinteresse mencionado acima, a falta de materiais limita a 
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abordagem do texto literário. Infelizmente, é comum trabalharmos em escolas 

públicas que não têm sala de leitura ou que tenham o acervo limitado, 

desatualizado. A reprodução de materiais por xerox, muitas vezes, é feita por cotas 

e, dessa forma, o livro didático torna-se o principal, senão o único, instrumento. Este, 

na maioria das vezes, traz apenas um recorte dos textos literários, tornando o 

trabalho fragmentado. Frente a esses desafios, é comum que a literatura seja 

negligenciada nas salas de aula do ensino fundamental ou que o texto seja 

trabalhado de forma superficial, tomado como pretexto para outras atividades. 

Acreditando que a leitura literária é prática social, no sentido de auxiliar a 

construção de subjetividades, proporcionar uma experiência estética única e, mais 

importante, despertar o senso crítico, faz-se necessário buscar soluções para os 

problemas listados acima. Dessa forma, a dissertação apontará para um trabalho 

com a leitura literária, mais especificamente com contos policiais de enigma.  

A escolha de narrativas policiais vem atender, em primeiro lugar, ao requisito 

de ser um texto interessante e instigante para os alunos e um ótimo meio de 

incentivar o gosto pela leitura. Boas histórias de detetive são capazes de prender 

nossa atenção, envolvendo-nos na atmosfera de mistério.  Bernard Schneuwly e 

Joaquim Dolz (2004) mostram que em narrativas de enigma o leitor encontra, quase 

sempre, uma constância na estrutura e nos papeis desenvolvidos pelos 

personagens. Dessa forma, a história se transformaria num atraente quebra-

cabeças: “o jogo do enigma e sua resolução inesperada numa estrutura narrativa 

relativamente próxima contribuem para a motivação” (SCHNEUWLY E DOLZ, 2004, 

p.160). 

Além disso, quando procuramos pistas junto ao detetive, tentando seguir seu 

raciocínio, podemos trabalhar com o aluno diversas habilidades de compreensão de 

textos, contribuindo, assim, para seu desempenho escolar.  A leitura proficiente é 

importante para a elucidação do enigma, uma vez que é necessário construir 

previsões e relacionar os índices textuais do texto para chegar à resolução do 

problema. 

Finalmente, cabe ressaltar que, ao analisar o contexto de produção do 

gênero, encontramos uma relação crítica com a sociedade. Quando trazem à tona a 

temática do crime, contos e romances policiais podem promover reflexões acerca de 

ética, relações entre bem e mal,  ratificando a afirmativa da literatura como prática 

social. 
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Diante de tudo mencionado até aqui, esta pesquisa vem propor uma 

estratégia para estreitar a relação entre aluno e leitura a partir de narrativas policiais 

de enigma. E, a fim de nortear os caminhos da pesquisa, elaborei as seguintes 

questões de investigação: 

1. Quais são as dificuldades enfrentadas pelos alunos quando se deparam 

com atividades de leitura e  compreensão textuais? 

2. Os alunos do ensino fundamental apresentam práticas de leitura? Em caso 

afirmativo, quais são? 

3. Como um trabalho com narrativas de enigma poderá auxiliar os alunos em 

suas dificuldades em compreensão de textos e provocar o interesse na leitura? 

Para responder a essas questões de investigação, foi feita uma proposta de 

trabalho, embasada teoricamente, com alunos da Educação de Jovens e Adultos, 

nas turmas de fase VIII – equivalente ao nono ano do esino fundamental – do CEPM 

Profª Vera Lúcia Pereira Coelho, localizado na cidade de Silva Jardim. A pesquisa a 

ser estruturada na presente dissertação contará com quatro partes, compostas pela 

introdução e quatro capítulos. Nesta introdução, explanamos a temática da 

pesquisa, bem como seus objetivos, objeto e público alvo. 

Já no primeiro capítulo, falarei sobre leitura e literatura escolarizada, fazendo 

pontes entre os pensamentos de autores, como Michele Petit (2009), Vincent Jouve 

(2002) e Antonio Candido (1994), a fim de discutir sobre a leitura, a literatura e seu 

lugar na escola, ou seja, como a literatura é trabalhada no ambiente escolar  e quais 

são as estratégias para colocar a teoria do processo ensino-aprendizagem em 

prática. 

O segundo capítulo apresentará um breve histórico do romance policial, a fim 

de situar o objeto principal da pesquisa na história literária. A discussão mostrará as 

origens do gênero e mostrará, de maneira específica, algumas particularidades do 

autor que será peça chave no trabalho com os alunos, Edgar Allan Poe. Em seguida, 

falaremos sobre os desdobramentos do gênero nos chamados romance de enigma e 

noir. A incursão na história do gênero conta um arcabouço teórico em Sandra 

Reimão (1983), de quem adotei as nomenclaturas enigma e noir, Boileau-Narcejac 

(1991) e Ernest Mandel (1988). Ainda neste capítulo, pretendemos comentar 

brevemente sobre as tendências da ficção policial contemporânea. 

O terceiro capítulo trará a proposta de intervenção, um conjunto de atividades 

sobre os contos policiais trabalhados com os alunos, que seguirá as ideias de Isabel 
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Solé (1998) acerca das estratégias de leitura em sala de aula. Nele também serão 

detalhados os objetivos da proposta, o perfil das turmas, obras literárias adotadas e 

descrição das atividades propostas. Finalmente, no quarto capítulo, mostraremos os 

resultados obtidos e a discussão teórica sobre eles. 
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1 LEITURA, LITERATURA E ESCOLA 

 

 

Ler, pois, é uma viagem, uma entrada 

insólita em outra dimensão que, na 

maioria das vezes, enriquece a 

experiência: o leitor que, num primeiro 

tempo, deixa a realidade para o universo 

fictício, num segundo tempo volta ao real, 

nutrido da ficção. 

Vincent Jouve 

 

 

A leitura literária é uma experiência transformadora. De caráter subjetivo e 

individual esse tipo de leitura pode, ao mesmo tempo, nos fazer deixar a realidade e 

reconstruí-la, como afirma Vincent Jouve, na citação acima, nutridos, “cheios” da 

ficção. A literatura pode muito e, neste capítulo, trataremos sobre seu poder 

humanizador e enriquecedor. Este será o eixo principal da reflexão que se irradiará 

em alguns tópicos. Primeiramente, faremos um breve percurso teórico no qual 

abordaremos os conceitos de leitura e compreensão, de maneira que possamos 

entender as competências e habilidades ativadas e desenvolvidas neste processo. 

Partiremos, então, para as especificidades do texto literário, mostrando como ele 

constitui um exercício de cidadania e, mais ainda, um direito do ser humano. A 

seguir, contemplaremos a complexa relação entre literatura e escola e finalizaremos 

com comentários acerca da leitura de literatura policial em específico, já que este é o 

objeto central da pesquisa. 

 

 

1.1 O que é ler? 
 

 

Sabemos, de maneira geral, que a leitura implica a decodificação de um 

código e na atribuição de um sentido a ele, mas, ao mesmo tempo, percebemos que 

esta atividade de decifração não é o que torna um leitor proficiente. Na verdade, o 
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processo da leitura é algo complexo que envolve determinadas condições e, 

especialmente, a interlocução entre texto e leitor. Logo, vemos que a pergunta que 

dá título a esta seção não é fácil de ser respondida, já que envolve um 

conhecimento teórico, que visamos discutir adiante. 

Quando nos debruçamos sobre a questão, vemos que há uma vasta gama de 

teorias que pretendem explicá-la, cada uma com seus parâmetros para analisar 

como acontece esse processo. Por ser uma “atividade complexa e plural” (JOUVE, 

2002), é fato que existem muitas formas de analisar a leitura, seja mantendo o foco 

no texto, no leitor ou na interação entre os dois. 

Diante dessa pluralidade de ideias, adotaremos aqui, a perspectiva defendida 

por Isabel Solé (1998) e outros autores de que a leitura é um processo de interação. 

Sendo assim, entram em cena o conteúdo e a forma do texto e as expectativas e 

conhecimentos do leitor, e, dessa forma, nem o primeiro nem o segundo elemento 

são objetos centrais. Resumidamente, nas palavras da autora, a leitura acontece 

quando “o leitor utiliza simultaneamente seu conhecimento do mundo e seu 

conhecimento do texto para construir uma interpretação sobre aquele” (SOLÉ, 1998, 

p.24). Isso quer dizer que o leitor é um participante ativo e não apenas um 

decodificador de mensagens, na medida em que a construção de sentido depende 

da assimilação que ele faz das intenções do autor, da mensagem do texto em união 

com a sua “bagagem cultural”. 

Quando nos referimos a uma interpretação construída pelo leitor não estamos 

desvencilhando o texto de seus conteúdos e objetivos. O que a perspectiva 

interativa traz é a oportunidade de termos múltiplas visões coerentes para uma obra 

e não um único e exclusivo ponto de vista dado pelo autor, por exemplo. Por conta 

disso, é muito comum que um livro seja lido de maneiras distintas pelas pessoas, ou, 

mais interessante ainda, que nós tenhamos impressões diferentes quando lemos um 

mesmo texto em outras fases da vida. Cada vez que amadurecemos e ampliamos 

nossos conhecimentos, trazemos também novos sentidos a uma leitura, mesmo que 

esta já seja uma velha conhecida. 

Para Maria do Rosário Magnani (2001), o ponto de vista interacionista mostra 

que a leitura não é um processo individual ou unilateral, sem vida, mas sim que texto 

e leitor dependem um do outro para existirem e o produto desse conjunto seria a 

produção de sentidos. A autora também reforça o que destacamos acerca da 
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pluralidade de sentidos, dizendo que a interpretação do leitor não é única, nem 

infinita. 

A afirmação da autora acerca da coexistência de texto e leitor pode ser 

ilustrada numa cena do curta de animação “Os fantásticos livros voadores do Sr. 

Modesto Máximo”, de Willian Joyce. Vencedor do Oscar 2012 em sua categoria, o 

filme rende uma homenagem à leitura literária. A vida do protagonista, o Sr. 

Modesto, é mostrada em preto e branco logo após um desastre que destrói sua casa 

e sua história e o cenário monocromático só ganha cores quando ele descobre um 

local cheio de livros, uma espécie de biblioteca, e passa a viver ali.  

Nessa casa há um livro “doente”, velho, empoeirado, rasgado, à beira da 

“morte”. O protagonista tenta “ressuscitá-lo”, mas isso só acontece quando ele pega 

o exemplar para ler. Nesse momento, o espectador vê o Sr. Modesto mergulhando 

nas palavras, são várias as expressões faciais representando os sentimentos 

provocados pela leitura. Dessa forma, a obra volta, literalmente, à vida, como se só 

existisse mediante a apreciação de alguém.  

Através dessas cenas carregadas de poesia, vemos como é estreita e 

interativa a relação entre leitor e obra. Ao colorir sua vida com as palavras, o Sr. 

Modesto conseguiu transformar aquele cenário inicial de tristeza e destruição, 

encontrando um novo mundo e um novo caminho, e, ao mesmo tempo, nos mostrou 

que um texto só é vivo quando alguém o lê. 

Umberto Eco (1994) diz que “todo texto é uma máquina preguiçosa pedindo 

ao leitor que faça parte de seu trabalho” (p.9). Deste modo, o autor chama atenção 

para as lacunas existentes em todo texto, espaços em branco a serem preenchidos 

pela imaginação. Quando tentamos imaginar uma parte omitida da narrativa ou 

pensar nos mais variados desfechos possíveis para ela, estamos realizando, 

segundo o autor, “passeios inferenciais”: “a fim de prever o desenvolvimento de uma 

história, os leitores se voltam para sua própria experiência de vida ou seu 

conhecimento de outras histórias” (ECO, 1994, p.56). Eco reafirma, portanto, o papel 

fundamental do leitor tanto para a escrita quanto para a leitura de uma obra.  

Todos os autores mencionados até aqui concordam que as inferências, 

previsões que realizamos ao ler um texto constituem um aspecto essencial para a 

leitura. Umberto Eco também nos mostra que: “o processo de fazer previsões 

constitui um aspecto emocional necessário da leitura que coloca em jogo 

esperanças e medos, bem como a tensão resultante de nossa identificação com o 
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destino das personagens” (1994, p.58). Embora todos os textos permitam essas 

previsões, elas constituem o cerne do gênero policial e, por isso, voltaremos a essa 

questão, de maneira mais detalhada, em outra seção. 

Tratando também da ideia de texto lacunar e de interação, Vincent Jouve 

(2002) destaca que, na obra literária, a contribuição do leitor é indispensável, já que 

o universo do texto é sempre inacabado. O autor aponta, inclusive, os quatro níveis 

nos quais atuamos ao “completar” as ideias de uma narrativa: a verossimilhança, a 

sequência de ações, a lógica simbólica e a significação geral da obra.  

Ao completar as descrições de cenários e personagens em sua imaginação, o 

leitor o faz de acordo com o que lhe parece verossímil na trama e para tal, ele conta 

com os seus conhecimentos a respeito do gênero que lê – o que Jouve chama de 

“pacto de leitura”: “o gênero remete para convenções tácitas que orientam a 

expectativa do público” (2002, p.67). Assim, num romance policial de enigma, por 

exemplo, em que o leitor espera um crime misterioso e uma investigação, a 

presença de seres mágicos na narrativa seria vista com bastante estranheza. Já nas 

outras esferas mencionadas, o leitor pode reconstituir ações omitidas, inferir os 

mecanismos linguísticos utilizados pelo autor para dar um outro significado àquilo 

que foi dito e, finalmente, entender a significação geral da obra a partir das ideias 

que construiu durante a leitura, ou seja, da sua interpretação. 

Mas, para que o indivíduo realmente se aproprie do texto e todos esses 

processos mencionados aconteçam, é necessário que as competências e 

habilidades envolvidas no ato de ler já estejam desenvolvidas. Sem elas tornamo-

nos copistas, reprodutores de conteúdo, sem nunca refletir sobre ele e a isso não 

podemos chamar de leitura proficiente. Segundo Solé (1998), para ler é necessário, 

sim, decodificar – ou seja, processar as letras, frases, o conteúdo e a forma – mas 

também é primordial entender aquilo que é dito. É o que Jouve chama de abstração, 

“a conversão de palavras em elementos de significação” (2002, p. 19). E é neste 

ponto que acontece a chamada compreensão textual. 

O processo de leitura envolve a compreensão e, embora isso pareça óbvio 

depois de tudo que foi exposto aqui, é comum vermos na escola atividades que não 

privilegiam esse aspecto, mas sim e somente a decodificação das palavras, como 

um mero exercício de memorização e reprodução dos signos. Essa prática não é 

“privilégio” das aulas de língua portuguesa, mas se torna mais grave ainda nela, uma 

vez que a palavra, o texto, é o nosso objeto de estudo central.  E, por isso, temos 
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nas fases finais do ensino fundamental, alunos que conhecem as letras, mas não 

conseguem compreender a mensagem. 

Compreender, ou seja, atribuir sentido a um texto, é um dos requisitos para 

uma leitura proficiente, pois, do contrário, como afirma Isabel Solé, as expectativas e 

objetivos do leitor não são alcançados e o processo torna-se “improdutivo”. Soma-se 

a isso o fato de que a aquisição e sobretudo a compreensão da palavra escrita é 

instrumento de poder e esse direito não pode ser retirado de nossos alunos. 

 

 

1.2 Por que ler literatura? 

 

 

Postas as considerações sobre ler e compreender, prosseguimos 

concentrando-nos especificamente na apreciação do texto literário. A complexidade 

da experiência deste tipo de leitura diferencia-se daquela que compreende os 

gêneros do cotidiano basicamente pelo efeito – as emoções e sentimentos – que 

suscita em nós. As fronteiras que indicam o caráter literário de um texto não são 

perfeitamente definidas, porém entende-se que o não-literário apresenta um 

predomínio da denotação e da objetividade, por exemplo. Mesmo assim, definir com 

precisão o que é a literatura não é uma tarefa simples. 

Embora apresente diversas definições, o termo literatura está sempre 

relacionado a uma expressão artística, a um objeto cultural. Ao longo dos séculos, 

sempre de acordo com as correntes de pensamentos vigentes em cada época, a 

concepção de arte foi se modificando, desde uma ideia de sacralização, até uma 

visão mais próxima à do mundo real. Esses pontos de vista alteram também a nossa 

percepção acerca do texto literário e do contato com ele, uma vez que constitui uma 

forma de arte. 

Nesse sentido, teremos posicionamentos teóricos diferentes. Vincent Jouve 

(2012) trata a literatura como “arte da linguagem”, mostrando o seu valor estético e 

enfatizando o aspecto sedutor do texto, a fruição do leitor. O autor afirma que uma 

das premissas para uma leitura bem sucedida é o prazer que o contato com aquela 

obra proporciona. “Se a leitura não gerar imediatamente prazer, frequentemente 

rejeitaremos o livro antes de ter uma visão mais precisa do que ele tem a dizer” 

(p.45). 
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Tzetan Todorov em “A literatura em perigo” (2009) problematiza a relação 

entre literatura e arte quando teme que a atitude de considerar o objeto estético algo 

desvinculado do real possa afastar o leitor. Ele defende que a arte não pode romper 

sua relação com o mundo e que o objeto do fazer literário é a própria condição 

humana. “Como a filosofia e as ciências humanas, a literatura é pensamento e 

conhecimento do mundo psíquico e social em que vivemos. A realidade que a 

literatura aspira compreender é, simplesmente (mas, ao mesmo tempo, nada é 

assim tão complexo), a experiência humana” (p.77). 

O autor manifesta, ainda, a necessidade de se entender a literatura num 

sentido mais amplo, incluindo também os títulos considerados “populares” pelos 

críticos. Nesse sentido, também é preciso encorajar a leitura dos mais variados 

textos, sem preconceitos, pois interessa mais para o processo de formação do leitor 

a experiência estética da leitura do que uma categorização a respeito do que deve 

ou não ser lido na escola. Além disso, a busca de obras mais complexas pode 

acontecer naturalmente, à medida que o leitor vai amadurecendo.  

Já na direção deste conceito mais amplo, Antônio Candido em “O direito à 

literatura” (1995) adota um posicionamento que pretende abranger diversas 

manifestações artísticas que considera literárias:  

 
Chamarei de literatura, da maneira mais ampla possível, todas as criações 
de toque poético, ficcional ou dramático em todos os níveis de uma 
sociedade, em todos os tipos de cultura, desde o que chamamos folclore, 
lenda, chiste, até as formas mais complexas e difíceis da produção escrita 
das grandes civilizações (CANDIDO, 1995, p.242). 

 

E o autor vai mais além, completando esta ideia com o argumento de que a 

literatura é uma necessidade humana: “Vista deste modo a literatura aparece 

claramente como manifestação universal de todos os homens em todos os tempos. 

Não há povo e não há homem que possa viver sem ela, isto é, sem a possibilidade 

de entrar em contato com alguma espécie de fabulação” (CANDIDO,1995, p.242). 

A necessidade de consumir, ter contato com a literatura constitui um direito, 

segundo Candido, que deve ser assegurado, pois, é pelo prisma do mundo ficcional 

que nos reconhecemos, entendemos melhor emoções e sentimentos e ampliamos 

nossos horizontes, ou seja, nos tornamos capazes de “organizar a visão que temos 

do mundo” (p.245). Negar o direito de acesso a essa fonte de prazer, conhecimento 

e denúncia seria, portanto, restringir a sua “força humanizadora”. 
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Está claro que a questão da democratização do acesso ao texto literário é 

urgente, devido ao seu importante papel social. E é difícil notar que, ainda hoje, esse 

direito não seja de todos. Ao refletir sobre as causas dessa problemática, não 

podemos ignorar que Candido, em seu texto, discorre sobre a literatura ser um 

instrumento poderoso de instrução, conhecimento e de formação de personalidades, 

sendo, por consequência, considerada perigosa. Dessa forma, é inevitável não 

levantar a reflexão: interessa às classes dominantes que a literatura, a cultura e o 

conhecimento sejam acessíveis a todos? 

Analisando o contexto atual em que estamos assistindo, de maneira 

assustadora, o retrocesso das ideias conservadoras ganhando força novamente, fica 

evidente que há um interesse em manter uma sociedade cada vez mais desigual em 

que os pobres não têm vez, nem voz. Uma pequena prova disto são as pessoas 

destilando ódio gratuito nas redes sociais, indignadas com a diferença e com a luta 

pela igualdade. Apesar desse cenário de desesperança em que vemos nossos 

direitos básicos serem ceifados, a literatura ainda nos franqueia seu poder 

transformador.  

É isso que vemos nos livros “A arte de ler” (2009) e “Os jovens e a leitura” 

(2008), de Michèle Petit. A autora francesa chama a atenção para a figuração da 

literatura nos dias atuais, que ela chama de “tempos de inquietude”. Essa 

denominação se deve ao fato de que o mundo é “um espaço em crise” – a violência 

e a desigualdade crescentes, entre outros fatores tornam a vida vulnerável e os 

indivíduos marginalizados. Nesse contexto desolador, a prática da leitura literária 

teria um poder reparador, como meio de construção e reconstrução interior: “a 

contribuição da literatura para a reconstrução de uma pessoa após uma desilusão 

amorosa, um luto, uma doença etc. – toda perda que afeta a representação de si 

mesmo e do sentido da vida – é uma experiência corrente e numerosos escritores já 

a testemunharam (...)” (2009, p.17). 

Além da reparação a nível psíquico, a leitura literária nos dá o suporte para 

almejar novos horizontes e pode ser a chave para o exercício da cidadania, para 

uma participação ativa na sociedade.  

 
Estou convencida de que a leitura, em particular a leitura de livros, pode 
ajudar os jovens a serem mais autônomos e não apenas objetos de 
discursos repressivos ou paternalistas. E que ela pode representar uma 
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espécie de atalho que leva de uma intimidade um tanto rebelde à cidadania 
(PETIT, 2008, p. 19). 

 

Isto porque a leitura e a escrita estão interligadas como instrumentos de 

poder, uma vez que não dominá-las implica estar excluído da sociedade, 

especialmente na era digital em que vivemos. Não por acaso, Michèle Petit nos 

mostra que o ensino de leitura já foi utilizado como forma de adestramento e 

reprodução de determinadas ideologias, de modo a reprimir os indivíduos. “A leitura 

foi um exercício prescrito, coercitivo, para submeter, controlar à distância, ensinar a 

se adequar a modelos, inculcar ‘identidades’ coletivas, religiosas, nacionais” (2008, 

p.18). 

A autora completa esse pensamento mostrando que a transformação que 

pode ser provocada pela leitura é temida pelos poderosos e, assim, acaba 

respondendo ao questionamento que provocamos anteriormente.  

 
É por essa razão que sempre se temeu o acesso direto ao livro e à solidão 
do leitor diante do texto (...) Os poderes autoritários preferem difundir 
vídeos, fichas ou trechos escolhidos, acompanhados de sua interpretação e 
contendo a menor possibilidade de ‘jogo’, deixando ao leitor a mínima 
liberdade (PETIT, 2008, p.26). 

 

A garantia do livre acesso ao texto literário proporciona também experiências 

relacionadas ao uso da língua e à construção de subjetividades. Michèle Petit elenca 

alguns aspectos que mostram a leitura como meio de afirmação pessoal. O primeiro 

é a questão da aquisição de conhecimentos formais que podem modificar o destino 

escolar, profissional e, consequentemente, social de um indivíduo. 

Apropriar-se das variantes linguísticas de prestígio social e saber se 

expressar com destreza também são alguns benefícios do ato de ler: “a leitura é 

também uma via privilegiada para se ter acesso a um uso mais desenvolto da 

língua; essa língua que pode representar uma terrível barreira social” (PETIT, 2008, 

p.66). 

Nenhum desses aspectos se compara, porém, à habilidade de nos 

construirmos a nós mesmos através da leitura literária. A fuga momentânea do 

mundo real e o contato com o outro através dos personagens vão ampliando nossos 

horizontes e nos ajudando a viver as dificuldades e a conviver com as diferenças. 

Como nos mostra Petit: “a leitura pode ser, em todas as idades, justamente um 

caminho privilegiado para se construir, se pensar, dar um sentido à própria 
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existência, à própria vida, para dar voz ao seu sofrimento, dar forma aos seus 

desejos e sonhos” (2008, p.72). 

A esse respeito, vemos, através das reflexões de Tzetan Todorov, como a 

literatura pode nos transformar: “A literatura pode muito. Ela pode nos estender a 

mão quando estamos profundamente deprimidos, nos tornar ainda mais próximos 

dos outros seres humanos que nos cercam, nos fazer compreender melhor o mundo 

e nos ajudar a viver” (2009, p.76). 

E, finalmente, as considerações de Vincent Jouve reafirmam o poder 

humanizador do texto: “por um lado, ela desprende o leitor das dificuldades e 

imposições da vida real; por outro, ao implicá-lo no universo do texto, renova sua 

percepção do mundo” (2002, p.108).  

A leitura literária seria, então, uma prática essencial para a vida de qualquer 

pessoa, seu poder de transformação e a forma como pode nos ajudar a resistir e nos 

reinventar constituem uma experiência que deveria ser comum a todos. Sabemos, 

porém, que esse hábito e, mais, o gosto pela leitura, são aspectos socialmente 

construídos e repassados, geralmente, no âmbito familiar.  

 
A leitura é uma arte que se transmite mais do que se ensina, é o que 
demonstram vários estudos. Estes revelam que a transmissão no seio da 
família permanece a mais frequente. Na maioria das vezes, tornamo-nos 
leitores porque vimos nossa mãe ou nosso pai mergulhado nos livros 
quando éramos pequenos, porque os ouvimos ler histórias ou porque as 
obras que tínhamos em casa eram tema de conversa (PETIT, 2009, p.22). 

 

O papel da família também é crucial no processo de formação do gosto pela 

leitura. Apesar de normalmente ser entendido como uma consequência do hábito, 

gostar de ler implica uma relação afetiva e sensorial com o texto, que pode ser 

introduzida por um ente querido: “na França, o número dos grandes leitores é duas 

vezes maior entre os que se beneficiaram de histórias contadas pela mãe todos os 

dias do que entre os que não ouviram nenhuma” (PETIT, 2009, p.58). 

Num contexto ideal, de uma sociedade justa no sentido social e econômico a 

transmissão do hábito de leitura não seria uma problemática, pois a maior parte, 

senão, toda a população teria acesso à cultura letrada. Como a realidade não 

configura esse cenário, é preciso pensar em soluções para que esse direito seja 

assegurado a todos. 
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A pesquisadora Michèle Petit mostra uma preocupação comum à desta 

pesquisa em relação aos jovens cujos familiares tiveram pouco ou nenhum acesso à 

educação formal e que, consequentemente, não tiveram o privilégio de ter o hábito, 

nem o gosto da leitura transmitido desde a mais tenra idade, em seu lar. A autora, 

que participou de pesquisas de intervenção sobre a leitura com adolescentes e 

adultos de bairros periféricos, afirma que a privação desse direito “leva a uma 

marginalização ainda maior” (2009, p. 37). 

Nesse contexto, é no sistema educacional, na escola, que a maior parte das 

pessoas terá contato com o texto literário, enquanto componente da disciplina língua 

portuguesa. O hábito de ler deve ser estimulado pela figura do professor, do 

bibliotecário porque talvez esses sejam os únicos modelos de leitores que esses 

estudantes tenham. Nesse ponto, reafirma-se a importância de que o mediador seja, 

antes de tudo um leitor, pois não é possível transmitir o amor por algo que você 

mesmo não pratica. O professor deve ser um leitor ativo que comente sobre suas 

leituras e que instigue o estudante a trilhar esse mesmo caminho, ao invés de 

somente obrigá-lo a cumprir um programa bimestral.  

No entanto, muitas vezes o ensino da literatura na escola acaba gerando a 

aversão ao invés do gosto, como vemos nesse depoimento comentado por Michèle 

Petit: 

 
Porém, no Brasil, assim como em vários lugares, não é fácil transmitir o 
gosto pela leitura aos adolescentes, especialmente quando eles cresceram 
nos meios populares. Quando as animadoras de A Cor da Letra1 chegaram 
nas favelas e começaram a tirar os livros das mochilas, muitos jovens se 
decepcionaram ou ficaram desconfiados. Tais objetos eram desprovidos de 
sentido; esses jovens só tinham conhecido a literatura na escola, o que não 
lhes trazia boas lembranças: ‘A escola foi uma experiência sem valor’, 
comenta Val, ‘a leitura era obrigatória, imposta, aprendi apenas a memorizar 
os textos, o ato de ler não tinha nenhum sentido, eu só decifrava símbolos 
[...]’ (2009, p.39).  

 

A decepção dos adolescentes diante do livro e a associação da leitura na 

escola a algo desagradável e, até mesmo, sem valor, mostra, de maneira 

preocupante, que o processo de escolarização da literatura está falhando. Quando a 

pessoa afirma que somente memorizava e decifrava um texto, notamos que a 

habilidade de compreensão, explicitada anteriormente, não foi trabalhada, nem 

1 A Cor da Letra é um centro de estudos que organiza projetos de leitura no Brasil em parcerias com hospitais, 
escolas, ONGs, especialmente em bairros pobres da cidade grande e do interior. 
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alcançada por essa estudante. Isso se torna grave se pensarmos como essa 

abordagem equivocada ajuda a perpetuar a marginalização dessas pessoas. Por 

essa razão, a próxima seção visa investigar como acontece, nos documentos oficiais 

e na prática, o ensino de literatura na escola. 

 

 

1.3 Literatura e escola 
 

 

Analisar a relação entre literatura e escola envolve, primeiramente, pensar 

quais seriam os objetivos desse ensino e como se dá a “transformação” desta 

expressão artística em componente curricular. Podemos dizer que a educação 

literária é essencial para a formação cidadã, de sujeitos leitores e críticos por 

contemplar três aspectos importantes no meio educacional: os estudos da língua, 

culturais e sociais (LEAHY-DIOS, 2004). 

Segundo Ciana Leahy-Dios (2004), a literatura é uma disciplina complexa na 

medida em que lida com a palavra e com a linguagem, maiores instrumentos da 

cultura e expressão humana. Além disso, ela se une aos estudos sociais quando 

analisamos o contexto de produção de uma obra, o que nos auxilia no entendimento 

de dados históricos. Todos esses fatores, associados ao valor estético, fazem com 

que os estudos literários constituam uma experiência valorosa e insubstituível para o 

estudante. 

Nesse movimento de transposição para o ambiente escolar, a literatura sofre 

um processo de apropriação e se torna parte de um material didático, visando 

atender um objetivo pedagógico. Nesse sentido Leahy-Dios afirma: “como disciplina, 

a literatura é parte de uma agenda educacional determinada por compromissos 

ideológicos, papéis e expectativas político- culturais” (2004, p.21). E é importante 

saber que são estes paradigmas ideológicos que fundamentam os currículos e, 

consequentemente, influenciam a formação do professor de literatura, determinando, 

assim, como o estudante terá contato com o texto. 

A formalização dos saberes em currículos e disciplinas é um fator inerente ao 

processo de escolarização. Magda Soares (1999) atenta para o fato de que a escola 

é uma instituição na qual a aquisição do conhecimento é gradualmente organizada e 

categorizada de forma que isso não constitui, necessariamente, um aspecto 
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negativo. Em outras palavras, quando se torna uma disciplina, a literatura atenderá a 

esse modelo formal de categorização e seleção de conteúdos e isto é algo 

inevitável, é o que chamamos escolarização. 

Logo, não se trata de condenar esse processo, especialmente depois do que 

foi exposto até aqui acerca da democratização do acesso ao texto literário e do 

direito à literatura. Prova disso é o que Rildo Cosson comenta sobre a importância 

da literatura no ambiente escolar: “É por possuir essa função maior de tornar o 

mundo compreensível transformando sua materialidade em palavras de cores, 

odores, sabores e formas intensamente humanas que a literatura tem e precisa 

manter um lugar especial nas escolas” (2016, p.17).  

Sendo a presença da literatura na escola algo imprescindível, faz-se 

necessário entender como este processo acontece e realizá-lo de maneira 

adequada, pois, como afirma Magda Soares (1999), a má didatização do texto é 

capaz de desfigurá-lo e desvirtuar todos os seus propósitos, causando o contrário do 

pretendido: a aversão à leitura.  

O primeiro passo para entender como a escola se apropria do texto literário é 

lançar um olhar para os documentos oficiais que norteiam as práticas pedagógicas 

em nosso país. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), criados em 1997 e 

publicados em 1998, constituem uma das publicações mais importantes no sentido 

de subsidiar e orientar propostas curriculares, formação de professores e produção 

de material didático. Na área de língua portuguesa, o documento auxiliou a fomentar 

a ideia do texto como elemento principal, como base do ensino, o que vai ao 

encontro das teorias linguísticas postuladas nos anos 1980, que apontavam para 

uma perspectiva de ensino pautado no uso mais efetivo da linguagem, tornando o 

aluno um leitor e escritor proficiente. 

Ao adotar o texto como unidade de ensino, o documento atenta para a forma 

como eles se organizam, convocando a noção de gêneros, e enfatiza, também, a 

necessidade de se contemplar uma maior variedade destes, nas aulas de língua 

portuguesa. Mas, apesar desse aspecto positivo, os PCNs do ensino fundamental 

parecem não abranger a complexidade da problemática do ensino de literatura 

nessa fase escolar, pois os comentários acerca da especificidade do texto literário 

são concisos. Entende-se que ele “constitui uma forma peculiar de representação e 

estilo em que predominam a força criativa da imaginação e a intenção estética” 

(PCN, 1998, p.26). 
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A partir dessa definição um tanto vaga, os parâmetros prosseguem 

enfatizando as características do texto literário e a forma como o mundo real pode 

ser reinterpretado pelo prisma da ficção. Uma questão importante ainda é abordada: 

a necessidade de se evitarem equívocos no trabalho com a literatura, como o de 

tomá-la como pretexto para abordar questões morais – valores, normas de conduta, 

doutrinação social – ou gramaticais, uma vez que estas abordagens em nada 

contribuem para a formação do leitor. 

É imprescindível frisar o quanto essa prática do uso do texto literário como 

expediente para o ensino de questões gramaticais é obsoleta. No entanto, vemos 

que as observações dos PCNs acerca da literatura findam nesse comentário, sem 

apresentar nenhuma proposta metodológica para a qual os professores possam 

recorrer. 

Partindo, então, para um documento mais atual, vemos que a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) dedica, na seção “Campo artístico-literário”, comentários 

sobre o ensino de literatura na educação básica. O documento, que teve sua versão 

final publicada em 2017 sob muitas críticas, apresenta um conjunto de tópicos de 

aprendizagem que deve nortear currículos, propostas pedagógicas e materiais 

didáticos da Educação Básica nas redes pública e particular de ensino em todo o 

Brasil. 

As críticas ao documento não são poucas e estão relacionadas, 

principalmente, ao fato de que assuntos importantes que foram lançados ao debate 

nas três primeiras versões da Base terem sido simplesmente ignoradas no texto 

final. Nesse sentido, questões como a fragmentação do conhecimento, a 

obrigatoriedade do ensino religioso, a abordagem de temas relacionados a 

orientação sexual e identidade de gênero e a idade máxima para a conclusão do 

processo de alfabetização estão em desacordo com aquilo que fora debatido e 

proposto por professores e estudiosos da educação. Dessa forma, entende-se que o 

processo de implantação da BNCC ocorreu de forma verticalizada e falsamente 

participativa, na medida em que nos parece que o debate ocorrido não foi levado em 

consideração, ou seja, mais parece, a nós, educadores uma imposição da lógica 

dominante. 

Cabe, então, analisar o ensino da língua a partir dessa versão final. A parte 

que trata da língua portuguesa é dividida nos eixos: oralidade, leitura, produção e 

análise linguística. Segundo o texto da própria Base, o primeiro âmbito envolve 
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práticas em que se privilegia o oral, ainda que este contato não seja feito 

pessoalmente, ou seja, abrange também a interação que se dá por meio de 

aparelhos eletrônicos, como televisão, rádio, smartphones. 

Na parte dedicada à leitura, será trabalhada a interação entre leitor/ ouvinte/ 

espectador para com o texto escrito/oral ou multimodal. O documento interpreta a 

leitura como um conceito amplo que compreende não só o texto escrito e veiculado 

tradicionalmente em livros, jornais e revistas, por exemplo, mas também as imagens, 

sons e vídeos que hoje são responsáveis por atribuir sentidos em muitos gêneros 

digitais. 

Já o eixo produção textual diz respeito à interação e autoria coletiva ou 

individual de textos escritos, orais e multimodais que atendam a diferentes 

propósitos comunicativos. E, finalmente, o eixo análise linguística compreende as 

estratégias de avaliação dos efeitos de sentido de um texto e de sua estrutura 

composicional, durante a leitura e/ ou produção. Nesse sentido, aspectos como 

coesão, coerência, variedades linguísticas, aspectos morfológicos e sintáticos serão 

levados em conta. O documento reforça que esse aprendizado deve ser 

oportunizado a partir do texto, sempre articulado aos demais eixos apresentados na 

BNCC. 

A partir dessa ideia de eixos, a Base organiza os gêneros a serem 

trabalhados em cada etapa de escolaridade de acordo com “campos” de 

conhecimento em que, teoricamente, esses textos circulariam, a saber: práticas 

artístico-literárias, estudo e pesquisa, jornalístico ou midiático, atuação na vida 

pública campo da vida pessoal, cidadã, investigativa. É no primeiro âmbito listado 

que encontraremos, de maneira específica, as orientações para um trabalho com o 

texto literário. 

No referido campo, se estabelece o contato com as manifestações artísticas, 

de maneira geral, mas “de modo particular e especial” com o texto literário. O foco 

do trabalho com a literatura é a formação do leitor e a fruição, conforme atestamos 

no próprio documento:  

 
Para que a função utilitária da literatura – e da arte em geral – possa dar 
lugar à sua dimensão humanizadora, transformadora e mobilizadora, é 
preciso supor – e, portanto, garantir a formação de – um leitor-fruidor, ou 
seja, de um sujeito que seja capaz de se implicar na leitura dos textos, de 
“desvendar” suas múltiplas camadas de sentido, de responder às suas 
demandas e de firmar pactos de leitura (BNCC, p. 136). 
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A BNCC aponta, então, um caminho pelos textos narrativos e poéticos que 

explore as características inerentes a estes tipos de texto, de maneira que o 

estudante possa, antes de tudo, fruí-los e gradativamente compreendê-los de 

maneira crítica. De acordo com a publicação, o destaque para a fruição não é 

arbitrário, uma vez que o potencial transformador e humanizador da literatura só se 

manifesta quando o leitor desenvolve preferências e divide suas impressões e 

sentimentos com outros leitores.  

Para que este objetivo seja alcançado, a BNCC defende a diversidade de 

textos:  

 
Diferentes gêneros, estilos, autores e autoras – contemporâneos, de outras 
épocas, regionais, nacionais, portugueses, africanos e de outros países – 
devem ser contemplados; o cânone, a literatura universal, a literatura 
juvenil, a tradição oral, o multissemiótico, a cultura digital e as culturas 
juvenis, dentre outras diversidades, devem ser consideradas, ainda que 
deva haver um privilégio do letramento da letra (BNCC, p.155). 

 

Observamos, então, que a Base Nacional Comum Curricular apresenta uma 

abordagem mais completa e complexa no que diz respeito ao texto literário em 

comparação aos PCNs. No entanto, como dito anteriormente, o texto do documento 

mais atual ainda é visto com desconfiança por muitos especialistas, que apontam 

alguns aspectos negativos. Especificamente na parte de língua portuguesa, temos 

uma questão polêmica, por exemplo, na tradicional separação entre os chamados 

eixos, o que dificulta um trabalho realmente integrado. A esse respeito, a professora 

Anabelle Loivos Considera (2017), em seu trabalho “Para o café com letras nosso de 

cada dia: políticas públicas de ensinança de literatura”, critica a abordagem 

seccionada presente nos documentos oficiais: 
 
No próprio documento da BNCC, não ficam plenamente claros o equilíbrio e 
a abrangência entre os eixos de ensino da Língua Portuguesa (...) talvez 
porque, andando muitos passos atrás, até mesmo com os documentos 
anteriores que lhe dão suporte (...), dedica-se a práticas compartimentadas 
que soterram todo um anterior foco metodológico no sentido de tornar 
transdisciplinares e dialógicas as práticas sociais da língua, suas produções 
artísticas e a circularidade entre literatura e outras artes (CONSIDERA, 
2017, p.34). 

 

A autora também atenta para o fato de que as publicações oficiais, da forma 

como se apresentam, acabam por perpetuar a visão de que o ensino de literatura é 

algo menor, um conteúdo estritamente subordinado e inferior ao estudo da língua: “a 
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insistente subalternidade dos estudos literários perante os estudos linguísticos, num 

modelo curricular pensado para ser mínimo, básico, comum e nacional, garantidor 

do ensino produtivista e capacitador para o mercado, para a escrita econômica e 

para a leitura técnica” (CONSIDERA, 2017, p.38). 

É fato que a questão do ensino de literatura, especialmente no ensino 

fundamental, é problemática. Muitos professores, devido a uma formação 

universitária que perpetua essa problemática, ainda têm a visão descrita pela 

professora Anabelle Considera de que a literatura é uma disciplina secundária, 

aquilo que se faz quando há tempo ou uma brecha no currículo. Soma-se a isto, o 

precário funcionamento das bibliotecas escolares, que muitas vezes não contam 

com funcionários suficientes ou com um acervo atualizado. Nesse sentido, cabe 

observarmos o quanto dos objetivos referentes à educação literária presentes nos 

documentos oficiais correspondem à efetiva prática da sala de aula. 

Além destes primeiros obstáculos para um ensino de literatura que propicie a 

formação do leitor, Rildo Cosson (2016) argumenta que o texto tomado como 

literário e ensinado na escola admite diversos contornos e isso é um elemento 

problemático. Segundo o autor, no ensino fundamental essa dificuldade é maior 

ainda, pois qualquer texto escrito ficcional mais curto e com uma temática mais 

moderna é tomado como pretexto para preencher a lacuna da aula de literatura. 

 
No ensino fundamental, a literatura tem um sentido tão extenso que engloba 
qualquer texto que apresente parentesco com ficção ou poesia. O limite, na 
verdade, não é dado por esse parentesco, mas sim pela temática e pela 
linguagem: ambas devem ser compatíveis com os interesses da criança, do 
professor e da escola, preferencialmente na ordem inversa. Além disso, 
esses textos precisam ser curtos, contemporâneos e “divertidos”. Não é sem 
razão, portanto, que a crônica é um dos gêneros favoritos da leitura escolar 
(COSSON, 2016, p.21). 

 

Evidentemente, o estudo da crônica é necessário e positivo nas aulas do 

ensino fundamental. É preciso ter cuidado, porém, para não negligenciar a 

abordagem de outros textos literários ou renegá-los a escassas atividades de leitura 

extras, reforçando uma ideia comum em algumas classes de que a literatura não é 

“matéria de verdade”, já que ela não estaria envolvida no processo de aprendizagem 

e avaliação que ocorre na sala de aula. 
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O professor Rodrigo Corrêa Machado (2017) comenta como uma abordagem 

equivocada pode provocar o que comentamos acima: a literatura sempre sendo 

encarada como uma disciplina menor, destituída de seu potencial humanizador. 

 
É possível perceber que o ensino de literatura que vem sendo desenvolvido 
em grande parte das escolas brasileiras, ao desconsiderar, ou mesmo 
desvalorizar, a leitura literária em prol de um ensino mais pragmático, faz 
com que os alunos não reconheçam a obra literária como pertencente ao 
espaço didático, não dando valor à leitura literária, fazendo com que ela 
seja, muitas vezes, reconhecida como passatempo (MACHADO, 2017, 
p.57).  

 

Vemos, portanto, que a realidade das salas de aulas, a prática de leitura 

literária no ensino fundamental, ainda inspira análises cuidadosas e necessita de 

novas perspectivas. Isso é fácil notar quando se frequenta tais classes e vive-se o 

cotidiano com dificuldades. Como dar aula de leitura literária sem o apoio de uma 

biblioteca escolar com bom acervo, por exemplo? Muitos professores lecionam 

tendo como suporte o improviso de cópias – o que, obviamente, não proporciona o 

mesmo “encanto” do manuseio do objeto livro – ou os textos presentes no livro 

didático.  

Sistematizando uma vasta gama de conteúdos e ainda trazendo textos dos 

mais variados gêneros, o livro didático é um dos instrumentos mais utilizados pelos 

docentes desde sempre. Mas, apesar desse quase protagonismo, a relação entre 

manual didático e ensino de literatura ainda é controversa. Por um lado, ele 

possibilita o primeiro contato com um maior número de textos e, dependendo da 

abordagem dos autores, pode instigar a leitura da obra completa e mostrar a relação 

daquilo que é lido com outros textos de temática parecida, filmes e músicas, 

contribuindo, assim, para a formação do leitor. 

No entanto, a leitura do fragmento presente no livro didático não substitui o 

efetivo contato com o texto original e é nesse ponto que se encontram os maiores 

equívocos no trabalho com a literatura no ensino fundamental. Esse trecho 

normalmente é acompanhado por uma lista de exercícios que nem sempre auxiliam 

na compreensão – na medida em que propõem a cópia e ativam somente a 

habilidade de decodificar – e muito menos nos dá uma ideia geral da obra e da sua 

relação com a sociedade, com a época em que foi escrita. 

Diante de questões tão complexas, fica claro que a educação literária é, antes 

de tudo, uma questão desafiadora e que se faz necessário adotar estratégias para 
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que ela alcance seus principais objetivos – a formação de um sujeito leitor e ser uma 

prática social. Nesse sentido, Rildo Cosson (2016) reafirma a necessidade de que o 

texto seja o centro das práticas literárias na escola, ao contrário das práticas atuais 

que privilegiam a sistematização de dados históricos e teóricos, por exemplo. 

Segundo o autor, deve-se vencer uma abordagem conteudística para que a leitura, 

como experiência a ser compartilhada, possa ser protagonista. 

A prática da leitura e atividades que coloquem o aluno como protagonista do 

processo são passos essenciais para uma real pedagogia da literatura. Isso supõe 

também uma mudança no perfil do professor que deve agir como mediador do 

processo. Sabemos que muitos docentes, cerceados pelo currículo e por 

orientações pedagógicas, tendem a oferecer ao aluno uma interpretação pronta, 

uma “resposta certa”, que já vimos não caber ao texto literário. Como afirma Annie 

Rouxel (2013): “o papel do professor não é mais transmitir uma interpretação 

produzida fora de si, institucionalizada. As obras críticas, os livros do professor, os 

paradidáticos, propõem um pensamento pronto, um ensino pré-fabricado” (2013, 

p.28-29). 

Sendo assim, a educação literária ainda consiste no desafio de sair do lugar 

comum, das práticas tradicionais e de ensinar e aprender cotidianamente, 

formulando interpretações junto aos alunos e construindo junto a eles experiências 

literárias. Como afirma a professora Anabelle Considera: “é preciso encarar a 

questão da escolarização da literatura como um bom problema: aquele que nos 

desafia, cotidianamente, a conduzir e a fruir, com os alunos, pedagogicamente, as 

múltiplas práticas de leitura que ocorrem no tecido social (...)” (2017, p.42). 

 

 

1.4 Leitores-detetives 
 

 

Foi dito anteriormente que todo texto é uma estrutura lacunar, cujos espaços 

em branco devem ser preenchidos pelo leitor. Dessa forma, além de completar 

esses espaços com as inferências, o processo de leitura envolve também a 

capacidade de formular previsões acerca daquilo que é lido. E, embora todos os 

textos requeiram essas habilidades, elas são o fundamento da narrativa policial de 

enigma, pois a narração inteira consiste em analisar pistas para se chegar a uma 
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conclusão. Nesse sentido, a trama se assemelha a uma espécie de jogo e, por isso, 

podemos dizer que o gênero é bastante atrativo e propício para atividades que 

privilegiem a formação de leitores literários. 

Do ponto de vista da leitura e compreensão, Schnewly e Dolz (2004) afirmam 

que o leitor de uma narrativa policial de enigma deve ser perspicaz como um 

verdadeiro detetive, a fim de desvendar os indícios que levam à identidade do 

criminoso. Para isso, não pode deixar-se levar pelos engodos colocados, 

propositalmente, pelo autor que desvirtuam o raciocínio para conclusões erradas. 

Segundo os autores, o culpado seria uma construção lógica, ou seja, ele não é um 

personagem escolhido de maneira arbitrária, ao contrário, suas atitudes são o fio 

condutor da trama. Na procura dessa personagem, leitor e detetive se unem nesse 

esforço dedutivo, embora, no final, este sempre pareça mais fácil para o 

personagem fictício. 

 
Portanto, compreender a resolução de um enigma e atribuir culpa a uma 
das personagens da narrativa supõe, da parte do leitor, capacidade para 
decodificar certos índices textuais e colocá-los em relação. Isso exige 
igualmente a capacidade para contornar as armadilhas, as mentiras, provas 
falsas e os indícios escondidos. O esforço é, por vezes, próximo à 
decifração (SCHNEWLY e DOLZ, 2004, p.161). 

 

Vincent Jouve afirma que a atividade de previsão ocorre com a antecipação 

do leitor e a posterior verificação da hipótese construída – sua validação ou 

invalidação. No último caso, acontece a reformulação da ideia, numa espécie de 

vaivém que acontece durante toda a leitura. As previsões são um processo interno e 

inconsciente e muitas vezes só nos damos conta delas quando invalidamos a 

primeira opinião. O mais importante é que todo esse movimento propicia um 

envolvimento com o texto e com os personagens. “Esse trabalho de previsão, 

portanto, é tudo menos superficial. Obrigando o leitor a requestionar suas 

interpretações, está na origem dessa ‘redescoberta de si’, que é um dos efeitos 

essenciais da leitura (...)” (JOUVE, 2002, p.77). 

Outro ponto importante que a leitura de narrativas policiais de enigma oferece 

ao leitor é a reconstrução da ordem desequilibrada pelo crime. A resolução do 

problema por parte do detetive traria de volta a ordem social perdida, equivalendo o 

que Umberto Eco (1993) chama de estrutura da consolação: a introdução de um 

elemento resolutório para os problemas descritos na trama. É possível pensar que 
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restituir a ordem na história também é reconstruir nosso próprio mundo, já que um 

dos maiores benefícios da leitura literária é a (re)construção de subjetividades. 

Todo leitor é um detetive na busca das pistas que produzem o sentido dos 

textos. Não por acaso, o escritor e professor Flávio Carneiro define a leitura como 

uma decifração de signos: “ler é armar-se de lupa, cachimbo e chapéu, como um 

Sherlock, e sair atrás das pistas que, evidentes ou sutis, verdadeiras ou falsas, o 

texto vai deixando pelo caminho” (1997, p. 69). O desenvolvimento das habilidades 

envolvidas na compreensão de uma narrativa de enigma auxilia a pessoa, 

especialmente o estudante, em qualquer leitura. Nesse contexto, podemos afirmar 

que estimular a leitura de histórias policiais – objetivo desta pesquisa – pode ser um 

caminho para a leitura proficiente e porta de entrada para a apreciação de outros 

textos literários. 
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2 BREVE HISTÓRICO DO GÊNERO POLICIAL 
 

 

Este capítulo tem como objetivo mapear a tradição do gênero policial e 

discutir as condições para seu surgimento e permanência na sociedade, bem como 

destacar e discutir a importância de seu precursor, Edgar Allan Poe. Com este 

histórico pretende-se, também, mostrar que as histórias de detetives estão além dos 

estereótipos e clichês que as permeiam, constituindo uma manifestação literária de 

grande importância. Um exemplo disso é que autores contemporâneos do Brasil e 

do mundo, como Umberto Eco, Mario Vargas Llosa, Rubem Fonseca e Luiz Alfredo 

Garcia Roza, vêm lançando mão de recursos literários, até então restritos ao 

romance policial, para construir suas obras. 

No entanto, até que os escritores contemporâneos revisitassem o gênero, 

este sofreu algumas transformações desde seu surgimento no início do século XIX. 

E, embora essa seja a data documental da origem do que chamamos de conto e 

romance policial, vemos que os temas do crime e sua investigação permeiam a 

literatura desde sempre. Rodolfo Walsh, no posfácio “Dois mil e quinhentos anos de 

literatura policial”, aponta que, já na Bíblia, no livro de Daniel, a arte da decifração de 

um crime começara a ser moldada. Além disso, o autor cita como exemplos de 

embriões de histórias investigativas, autores da antiguidade, como Esopo e Virgílio 

(WALSH, 2011, p.221). 

É notório que o mistério por trás de um crime sempre aguçou a curiosidade 

humana. Nesse sentido, não é estranho notar que antes da gênese do romance 

policial, outras manifestações literárias, como o melodrama popular, se ocupassem 

de retratar os crimes. Porém, estas novelas às quais me refiro situam-se numa 

sociedade pré-capitalista na qual ainda não há uma explosão da violência urbana 

que exija a criação de medidas de controle. Como nos mostra Ernest Mandel (1988), 

“uma sociedade como esta ainda pode lidar com seus malfeitores sem especialistas 

(...). Não há necessidade de um herói policial ou de um detetive nestes enredos, 

apenas uma boa lição de caridade cristã no epílogo” (1988, p.21). 

Conforme a cidade industrial vai se desenvolvendo no início do século XIX e 

atraindo as multidões, os chamados criminosos profissionais tornaram-se comuns 

nas ruas. O surgimento desses indivíduos decorre do capitalismo, e, 
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consequentemente, da desigualdade social e econômica e do desemprego. Também 

nesse período, faz-se necessário criar a polícia como mecanismo de controle social.  

É curioso que o arquétipo dessa instituição tenha sido um ex-criminoso 

francês chamado Vidocq, que acabou tornando-se um dos primeiros policiais mais 

conhecidos da História. Na França do início do século XIX, era comum o 

recrutamento de ex-presidiários para servirem de informantes ao Ministério de 

Napoleão2. Vidocq, após numerosas prisões e fugas, ofereceu seus serviços de 

informante ao Chefe da Polícia de Paris3 e, sendo aceito, tornou-se lendário pelos 

seus métodos violentos e pela escrita de suas Memórias, publicadas em 1928.  

Mesmo sendo uma figura controversa, Vidocq conquistou o interesse do 

público pelo sucesso nas investigações que conduzia de maneira inusitada, quase 

sempre lançando mão de sua familiaridade com a vida do crime. Boileau e Narcejac 

colocam que o personagem, na verdade, não tinha método, uma vez que se apoiava 

mais na denúncia, do que na dedução4. Porém, é inegável que Vidocq contribuiu 

para a constituição do policial como um tipo social e que, posteriormente, suas 

experiências influenciaram a escrita dos primeiros romances e contos policiais5.  

Somando-se às transformações sociais, vemos a expansão e a liberdade da 

imprensa, ávida por noticiar os tantos crimes que aconteciam na cidade de Paris. 

Conforme Ernest Mandel: “foi assim que Paris viu proliferar não só melodramas 

sobre assassinatos como também o maior sensacionalismo possível na imprensa 

marrom sobre crimes verdadeiros(...)” (1988, p.23). 

Segundo Pierre Boileau e Thomas Narcejac, graças ao rápido 

desenvolvimento dos jornais, forma-se um público leitor e fiel, que encontra prazer 

na leitura de um mistério. E é nesse ponto que o romance policial torna-se um 

reflexo da sua época: “desde então, o romance policial pertence à atmosfera da 

época. Suas personagens estão no lugar. Só resta tornar evidente o vínculo que as 

reúne, isto é, a investigação” (1991, p.15-16). 

2 MANDEL, 1988, p.33. 
 
3 PORTILHO, 2009, p.46-47. 
 
4 BOILEAU-NARCEJAC, 1991, p. 15. 
 
5 Carla Portilho apresenta argumentos que apontam para a possibilidade de Edgar Allan Poe ter lido as 

Memórias de Vidocq e criado, em contraste ao personagem histórico, o detetive Dupin. Em “Assassinatos da 
Rua Morgue”, há uma menção ao ex-criminoso, no início do conto (2009, p. 51). 

                                                           



36 
 
 

Dessa forma, pode-se afirmar que a onda de criminalidade – produto da 

ordem social vigente – e o desenvolvimento dos jornais, com o importante papel de 

registrar e divulgar os fatos, foram circunstâncias cruciais para o nascimento do 

gênero policial. 

Ao refletir sobre o papel da imprensa, no entanto, cabe um questionamento 

que se aplica, inclusive, aos dias atuais: se crimes reais são noticiados todos os dias 

nos veículos de comunicação, o que permitiu o surgimento e permanência de um 

gênero que se dispõe a ficcionalizar crimes? 

Para elucidar essa questão, lembramos, primeiramente, que a obra de ficção 

tem o poder de nos levar para outro lugar, outra realidade, num movimento catártico 

de purgar as paixões e terrores. Numa história de crime e mistério, temos a suspeita, 

a investigação, a expectativa para o grande final em que o criminoso finalmente será 

revelado. Ernest Mandel (1988), por exemplo, afirma que um viajante que passa sua 

jornada lendo um romance policial envolve-se na tensão e no medo provocado pela 

narrativa, esquecendo-se, assim, dos medos e anseios da sua própria realidade. 

Assim, de certa forma, ao desmascarar e punir o culpado no fim do livro, o 

romance policial devolve àquele universo ficcional – com acontecimentos tão 

similares ao mundo real – a ordem perdida na ocasião do crime. P.D. James diz que 

a história de detetive segue a tradição do romance inglês que concebia a violência 

como manifestação do caos e a ordem como virtude, símbolo da racionalidade. 

 
Ao seguir esse rumo, ela fornece não apenas a satisfação de toda literatura 
popular, o brando desafio intelectual de uma trama, a emoção, a 
confirmação de nossas crenças mais queridas na bondade e na ordem, 
como também a entrada num mundo familiar e tranquilizador, no qual nos 
vemos envolvidos em morte violenta e mesmo assim permanecemos 
pessoalmente intocados tanto pela responsabilidade quanto por seus 
terrores (JAMES,2012, p.20). 

  

Como já mencionado no capítulo anterior, Umberto Eco chama a introdução 

de um elemento resolutório para o conflito de “estrutura da consolação”: 

“acrescentar um elemento resolutório em luta com a realidade inicial e que se opõe a 

esta como solução imediata e consolatória das contradições iniciais” (ECO, 1993, 

p.191). Esse elemento é, no gênero em questão, a figura do detetive. O personagem 

permite, então, que o romance policial vá além do relato descritivo de uma notícia 

sobre crimes, inserindo um elemento chave: a investigação. Boileau e Narcejac 

dizem que “investigar é construir um edifício de induções e deduções. É, portanto, 
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forçosamente, pôr no lugar de uma narrativa chocante e violenta um discurso feito 

de discussões sutis e conflitos de argumentos” (1991, p.5).  

A visão do teórico é compartilhada pelo escritor brasileiro de romances 

policiais, Luiz Alfredo Garcia-Roza. Em entrevista concedida em 2007 à Revista 

Trópico, o autor coloca que a violência da cidade do Rio não serve ao romance 

policial nem instiga, necessariamente, o leitor, por ser grosseira, sem o fascínio da 

atividade criativa. Nas palavras de Garcia-Roza: “[a violência] não tem nada de 

sedutora, nem sequer tem o lado cerebral dos grandes crimes”. (Disponível em: 

http://www.revistatropico.com.br/tropico /html/textos/2376,1.shl. Acesso em março de 

2013). 

Vemos, então, que, embora a crescente criminalidade nas cidades do século 

XIX tenha sido um dos elementos que propiciaram o surgimento do gênero, esta 

tênue relação acaba se dissipando conforme os recursos literários próprios das 

narrativas policiais vão se desenhando. Isto porque o mistério da obra não tem as 

mesmas características da violência do mundo real, mas, ao contrário, constitui uma 

espécie de jogo cerebral.  

Retomando a questão de que o crime sempre interessou à literatura, 

mencionei anteriormente que o melodrama popular foi um dos gêneros precursores 

das histórias de detetive. Porém, é importante tratar também da literatura gótica, que 

encontrava-se unida à ficção de crime até que o romance policial adquiriu seus 

contornos.  

Embora o gótico seja de difícil definição, sabe-se que essa manifestação 

literária tem em comum com a narrativa policial a temática do crime, do suspense e 

do medo, além da popularidade. Acerca de uma das definições do gótico, Julio Jeha 

aponta:  

 
O gótico, seja em forma de ficção ou filme, seja o original (em termos 
históricos) ou as suas manifestações mais tardias, se dá geralmente num 
espaço confinado, onde um segredo do passado ameaça a integridade 
física ou psicológica das personagens. A ameaça pode assumir a forma de 
fantasmas ou monstros que invadem esse espaço para manifestar crimes 
que não podem mais ficar ocultos (JEHA, 2014, p.1-2). 

  

O autor ainda esclarece as duas vertentes que o gótico pode assumir, citando 

Ann Radcliffe.  
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Ao primeiro polo, que opera num regime de suspense com ameaças 
veladas à vida, segurança e sanidade das personagens, Ann Radcliffe 
(1826) dá o nome de terror. Ao outro, que coloca o protagonista frente a 
frente com a violência repulsiva da dissolução física ou psicológica, 
estilhaçando explicitamente as normas que regulam o dia a dia, com 
consequências que chocam e revoltam o leitor, ela dá o nome de horror. Em 
ambas as vertentes, o que motiva as histórias é um crime cometido, mas 
não punido, que ameaça destruir o indivíduo, quando não o grupo, ao qual 
ele pertence (JEHA, 2014, p. 2). 
 

Nesse sentido, os gêneros gótico e policial se aproximam na medida em que 

trabalham com o crime como motivação, mas se distanciam quando o romance 

policial privilegia o racionalismo e o cientificismo. Carla Portilho (2009) diz que, 

nesse ponto, as histórias góticas e detetivescas apresentam pouco em comum, já 

que a primeiras “apelam não para as faculdades lógicas do leitor, mas para o seu 

medo do desconhecido, seu pânico do sobrenatural” (2009, p.26). 

Considerando todos os aspectos mencionados dessa tênue relação, é 

possível e provável encontrarmos traços da literatura gótica nas histórias de 

detetives e vice-versa. Como afirma Jeha: “traços góticos perpassam quase todas as 

histórias de crime, assim como crimes, especialmente no passado, motivam quase 

todas as histórias góticas” (2014, p.4). 

Percebemos traços góticos, por exemplo, em romances policiais que primam 

pela lógica e dedução, como em O cão dos Baskervilles (2002), de Sir Arthur Conan 

Doyle (Reino Unido, 1859-1930), protagonizado pelo detetive Sherlock Holmes. Em 

primeiro plano, temos o raciocínio objetivo e metódico do detetive que encontra uma 

explicação lógica para os fatos no final da história. Porém, o elemento motivador da 

trama é a existência de um cão gigantesco, de aspecto tão horripilante que se 

assemelha a um demônio, fantasmagórico, sobrenatural. 

O cenário em que vive a criatura também sugere as narrativas góticas: um 

pântano onde ninguém se atreve a entrar ao anoitecer. O solar dos Baskervilles, a 

mansão onde se desenrola a ação, também apresenta um aspecto sombrio e 

misterioso.  

 
A avenida alargava-se próxima ao pântano e a casa erguia-se, agora, diante 
de nós. À luz crepuscular, vi que a fachada era um bloco pesado (...) Toda a 
fachada era coberta de hera (...) Um homem, surgindo da sombra do 
pórtico, viera abrir a portinhola da carruagem. Destacando-se no clarão 
amarelo do átrio, via-se um vulto de mulher (DOYLE, 2002, p. 52). 

 

O interior da casa traz retratos misteriosos e um ambiente lúgubre: 
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Não me parece um lugar muito alegre – comentou o baronete – com certeza 
acabaremos por nos habituar, mas sinto-me desnorteado! Não me admiro 
que meu tio se sentisse assustado ao viver isolado num casarão como este. 
[...] 
Antes de deitar-me, afastei as cortinas da janela e olhei para fora. O relvado 
se estendia diante da porta de entrada. Mais além, vi dois grupos de árvores 
que gemiam e balançavam ao vento que começava a soprar. A meia lua 
surgiu por entre nuvens velozes (DOYLE, 2002, p. 54). 

  

É curioso notar que o detetive Sherlock Holmes tem participações esparsas 

em O cão dos Baskervilles. Enquanto outros personagens, incluindo Dr. Watson, são 

levados ao medo pelo ambiente e pela lenda do cão, Holmes desvenda o que 

parecia sobrenatural facilmente, mostrando a verdade nas suas poucas aparições. O 

fato da narração ser feita pelo Dr. Watson, que não é movido somente pela razão, 

como o detetive, pode ter contribuído para a elaboração dos traços góticos 

assinalados aqui. 

Tendo clara a influência do gótico nas narrativas policiais, vejo não ser 

coincidência, portanto, o fato de o autor que introduziu o personagem detetive na 

literatura, criando, dessa forma, o gênero policial, ser aquele que transitou entre o 

gótico e a ficção de detetive. Edgar Allan Poe, nascido nos Estados Unidos em 

1809, foi poeta, ensaísta, crítico e contista. Teve uma vida cercada de intempéries e 

faleceu em 1849, em meio às dívidas e ao vício. Após tantos anos de sua morte, 

ocupa lugar de destaque na literatura mundial, tendo passeado com maestria por 

diversas manifestações literárias, deixando seu legado, por isso, analisaremos, de 

maneira detalhada, os aspectos de sua vida e obra na próxima seção. 

 

 

2.1 Edgar Allan Poe 
 

 

Nós, ao lermos uma novela policial, 

somos uma invenção de Edgar Allan Poe. 

Jorge Luís Borges  

 

 

Na conferência “O conto policial” (1978), o escritor argentino Jorge Luís 

Borges (1889-1986), que era grande admirador do gênero, incita uma reflexão 
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acerca das histórias de detetives, sua origem e suas regras. Na frase que serve de 

epígrafe a esta seção, ele mostra que Edgar Allan Poe teve a genialidade de criar a 

ficção detetivesca e, consequentemente, um tipo especial de leitor, incrédulo e 

desconfiado, que procura pistas nas entrelinhas do texto. 

Borges segue, então, os passos da vida pessoal de Poe antes de tratar de 

sua obra literária. Nas palavras do escritor argentino, “Poe foi um homem que levou 

uma vida desgraçada” (1978, p.66). Na verdade, o precursor do romance policial foi 

uma pessoa infeliz, pois, órfão ainda criança, foi adotado pela família de John Allan 

Poe, com quem teve uma convivência conturbada. Cedo, o jovem Edgar destacou-

se em línguas já escrevendo e publicando poesias. Sempre vivendo no limite 

financeiro, casa-se com sua prima Virginia, de apenas treze anos. A morte de sua 

jovem esposa alguns anos depois provoca uma profunda depressão no autor, que 

se afunda no vício do álcool, a provável causa de sua morte. 

Braulio Tavares no posfácio “A sombra luminosa” diz que, a despeito das 

adversidades, Poe apresentava um grande talento literário e se orgulhava bastante 

disso. Era uma atitude típica, por exemplo, entrar em disputas literárias. A esse 

respeito, Borges afirma: “para dela [a desventura] se libertar deu em exibir e, 

porventura, em exagerar as suas qualidades intelectuais. Poe considerava-se um 

grande poeta romântico, um genial poeta romântico (...)” (1978, p.66). 

O fato é que o talento de Edgar Allan Poe o tornou importante no cenário 

literário, seja na poesia, na literatura gótica ou policial. Vemos, no que diz respeito 

ao conto gótico, que o autor trabalha bastante o cenário fantasmagórico, as 

profecias e os acontecimentos sem uma explicação lógica, além de uma marca 

singular e recorrente: o “demônio da perversidade”, um sentimento de 

autodestruição que assola os atormentados protagonistas. Nas palavras de Poe: 

 
E esta tendência insuperável para praticar o mal por amor ao mal não 
admite análise nem resolução em elementos ulteriores. É um impulso 
radical e primitivo – um impulso elementar [...] no caso dessa coisa que 
denominei perversidade, o desejo por nosso próprio bem-estar não apenas 
não é despertado, como surge um sentimento que é seu forte antagonista 
(POE, 2016, p. 10). 

   

Outra marca de Poe, segundo Braulio Tavares, é “a presença do animal 

fatídico e quase sobrenatural” (2010, p.184), desenvolvida em “Metzengerstein” e “O 

gato preto”. Em “O gato preto”, a presença do animal é um elemento crucial para a 
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deterioração psicológica do protagonista, formando na história uma densa atmosfera 

de terror. Já no início do relato, o narrador chama a atenção para a estranheza dos 

fatos e adverte o leitor sobre o que vai encontrar. 

 
Não espero nem peço que acreditem nesta narrativa ao mesmo tempo 
estranha e despretensiosa que estou a ponto de escrever. Seria realmente 
doido se esperasse, neste caso em que até mesmo meus sentidos 
rejeitaram a própria evidência. Todavia, não sou louco e certamente não 
sonhei o que vou narrar. [...] Meu propósito imediato é o de colocar diante 
do mundo, simplesmente, sucintamente e sem comentários, uma série de 
eventos nada mais do que domésticos. Através de suas consequências, 
esses acontecimentos me terrificaram, torturaram e destruíram. [...] Mais 
tarde, talvez, algum intelecto surgirá para reduzir minhas fantasmagorias a 
lugares-comuns [...] (POE, 2016, p. 51). 

  

Notamos, no relato acima, que o narrador, apesar de não encontrar 

explicação lógica para os eventos sobrenaturais que se sucedem, não descarta a 

existência de uma razão, talvez numa tentativa de reafirmar que não sucumbiu à 

loucura. É essa contradição entre acontecimentos “nada mais do que domésticos” e, 

ao mesmo tempo, estranhos e loucos, que nos permite considerar “O gato preto” 

uma narrativa fantástica. 

Segundo Tzetan Todorov “o fantástico é a hesitação experimentada por um 

ser que só conhece as leis naturais, face a um acontecimento aparentemente 

sobrenatural” (1992, p.31). Durante a narrativa, a percepção do que é efetivamente 

verdadeiro vai se perdendo, na medida em que os fatos são relatados por um 

narrador-personagem que admite ser alcoólatra. Dessa forma, percebemos, no 

trecho inicial do conto, que ele próprio hesita diante de sua história, quando diz que 

até seus sentidos “rejeitaram a evidência”.  

O drama do protagonista inicia-se pela sua afeição aos animais. Casou-se 

cedo e mantinha em sua casa diversos bichos, dentre eles um gato preto cuja 

sagacidade impressionava o personagem e assombrava sua esposa, que mantinha 

acesa a superstição de serem estes bichos agourentos. A princípio, esse relato não 

parece incomum ao leitor, já que somente demonstra uma crença popular, 

compartilhada pela esposa. Isto vai ao encontro do que nos diz Todorov a respeito 

da narrativa fantástica, já que ela se inicia com uma série de acontecimentos que 

não fogem à realidade, nenhum dos fatos “contradiz as leis da natureza tais como a 

experiência nos ensinou a conhecê-las; mas sua acumulação desde logo causa 

problemas” (1992, p.33). 
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A verdade é que a presença do animal começa a perturbar o narrador-

personagem. Entregue ao vício do álcool e alegando estar possuído por algum 

demônio, o homem fere o gato, arrancando um de seus olhos. Num outro dia, mata 

o animal enforcando-o numa árvore. Então, começam a acontecer diversos eventos 

sobrenaturais, como o incêndio que destrói a casa e que revela, desenhada nos 

escombros, a silhueta de um gato. O desenrolar da trama torna-se mais estranho 

quando o narrador encontra outro gato preto, sem um dos olhos e com uma mancha 

branca no pelo. A repetição da figura do gato soa como uma maldição que persegue 

o protagonista e esse drama atinge seu ponto máximo quando, atormentado pela 

presença do animal, o homem tenta matá-lo e acaba, acidentalmente, assassinando 

a esposa e resolve emparedar o cadáver.  

Nos dias que transcorrem entre a morte e a descoberta do cadáver, o gato 

desaparece. Porém, numa batida policial em busca da esposa do narrador ouve-se 

de dentro das paredes “um grito, a princípio abafado e entrecortado, como os 

soluços de uma criança, mas rapidamente de avolumando em um grito longo, alto e 

contínuo, totalmente anormal e desumano (...)” (POE, 2016, p.67). De maneira 

assustadora, vemos que o gato estava emparedado junto à mulher morta e que seu 

uivo denuncia o narrador. 

A descrição final da criatura como monstro, demônio e com características 

infernais deixa para o leitor o mistério do sobrenatural encarnado no gato preto, num 

desfecho sem respostas objetivas. E esse acontecimento ilógico leva o leitor ao 

cerne do fantástico, isto é, à incerteza. Todorov afirma que o leitor deve optar por 

duas soluções possíveis: “ou se trata de uma ilusão dos sentidos, de um produto da 

imaginação (...) ou então o acontecimento realmente aconteceu” (1992, p.30). É na 

dúvida em escolher entre as versões para os fatos que reside o fantástico.  

“O gato preto” reúne, com maestria, aspectos interessantes e recorrentes na 

prosa de Poe. Além da presença do fantástico, também pudemos analisar o terror, a 

deterioração psicológica e, finalmente, reafirmar a familiaridade entre os gêneros 

gótico e policial, que compartilham a temática da morte.  

A partir de 1841, Poe inspira-se nos ideais iluministas da racionalidade e do 

cientificismo para escrever contos detetivescos, sendo os mais importantes “Os 

crimes da Rua Morgue”, “A carta roubada”, “O mistério de Marie Rogêt” e “Tu és o 

homem”. Apesar de observarmos nessas narrativas a predominância de uma trama 
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investigativa, a influência gótica é inegável, especialmente no que diz respeito ao 

cenário. Julio Jeha coloca, por exemplo: 

  
A rua Morgue é uma viela, miserável e desolada, uma versão parisiense dos 
bairros que autores ingleses como Charles Dickens associavam ao crime e 
à violência. A sensibilidade gótica capturou o lado tenebroso de um século 
dezenove que se orgulhava da industrialização, impulsionada pelo 
progresso cientificista (JEHA, 2014, p. 4). 

 

Luciana de Camargo (2014) também observa o espaço onde o detetive Dupin 

resolve morar, atentando para a influência gótica no espaço. 

 
[...] melancolia, grotesca, casinha, ruínas, superstições, solitários. Já temos 
aqui, logo no início do conto, a configuração da espacialidade gótica que 
Poe herda de sua predileção pela tradição heráldica inglesa, mas, no lugar 
do castelo medieval inglês, temos a casa que, com suas nuances 
antropomórficas e supersticiosas, revela um lugar ideal para a instauração 
do suspense (CAMARGO, 2014, p.148). 

  

Feitas essas considerações sobre a influência do gótico, abordaremos, agora, 

as especificidades do gênero policial. Como já dito, Poe cria o primeiro detetive, 

Auguste Dupin, personagem que age estritamente pela racionalidade. É um 

cavalheiro francês, de família nobre, que empobreceu devido a adversidades 

financeiras e que tem os livros como único luxo. De grande inteligência e 

imaginação, o personagem trata de solucionar mistérios, enigmas, através da 

inteligência e capacidade de dedução. Estes dois últimos aspectos vão constituir o 

cerne do romance policial. Acerca disso, Borges coloca: 

 
Poe não queria que o gênero policial fosse um gênero realista, mas queria 
que fosse um gênero intelectual, um gênero fantástico se quiserem, mas um 
gênero fantástico da inteligência, não apenas da imaginação; de ambas as 
coisas, por certo, mas sobretudo da inteligência (BORGES, 1978, p. 69).  

  

Desde a primeira aparição do detetive em “Os crimes da Rua Morgue”, Poe já 

lança elementos que se tornarão tradição no gênero, como o fato de o investigador 

ser alguém infalível e de grande inteligência, que, normalmente, vive com um amigo, 

de perspicácia inferior. Esta figura se aproxima do leitor e narra a história, conferindo 

certa humanidade à figura extraordinária do detetive. 

Outra característica inaugurada por Dupin é o fato de o detetive do romance 

de enigma não ser ligado à instituição policial. O sucesso do personagem se dá pela 
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sua maneira de agir determinada pela lógica, o que o torna mais eficaz do que a 

polícia; além disso, os casos em que há pessoas famosas ou influentes envolvidas 

encontram no detetive amador a discrição necessária. Basta lembrarmos do conto 

“A carta roubada”, em que os personagens, dentre eles um ministro, temem pela 

revelação do conteúdo constrangedor da carta e, por isso, acionam Dupin e não a 

polícia. 

É importante notar, também, que o personagem detetive não apresenta uma 

complexidade psicológica sendo, literalmente, alguém que vive para o enigma. Não 

temos acesso a suas emoções, porque ele não as exprime e, segundo Boileau e 

Narcejac, isso torna Dupin e outros detetives que surgiram posteriormente indivíduos 

à margem da sociedade. 

 
Mas quem é Dupin? No fundo, Poe nada sabe a respeito. O homem não o 
interessa. Basta-lhe sugerir-nos que Dupin é uma prodigiosa máquina de 
raciocinar. Seu aspecto é apenas esboçado. Dissimula seus olhos através 
dos óculos verdes. Gosta de sair à noite. Em suma, ele não existe. (...) Essa 
fatalidade, que condena o detetive a ser um indivíduo à margem, pesará 
muito sobre a posteridade de Dupin (BOILEAU-NARCEJAC, 1991, p.24).  

 

A esse respeito, Sandra Reimão diz: 

  
O próprio Dupin é um personagem apenas esboçado. E o é 
intencionalmente. Dupin é primordialmente uma máquina de raciocinar, e é 
isso que Poe salienta para seu leitor então absorto pelas ideias positivistas 
e pela nova concepção de homem, a capacidade é o rigor nos raciocínios 
como um instrumento preciso para investigar e desvendar a aparentemente 
e inexplicável lógica das ações e motivações humanas (REIMÃO, 1983, p. 
21). 

  

Reimão ainda aponta que Poe iniciou o que ela chama de “jogos 

intertextuais”, elemento de suma importância para a construção das histórias de 

detetive seriadas. São “aquelas passagens em que uma narrativa se refere, critica, 

recontextualiza ou elogia outra narrativa” (1983, p.28). Essas referências situam os 

que já são leitores de Poe e mostram àqueles que ainda não conhecem as outras 

investigações do detetive. Há, também, situações em que Dupin faz referência a 

personagens reais como Eugène Vidocq, o que traz verossimilhança à narrativa. 

Um exemplo desses jogos de referenciação está em “O mistério de Marie 

Rogêt”, no qual o narrador diz: “quando, em um conto intitulado ‘Os assassinatos da 

Rua Morgue’, tentei, cerca de um ano atrás, descrever algumas características 
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bastante notáveis da natureza mental do meu amigo, Chevalier C. Auguste Dupin, 

não me ocorreu que eu nunca esgotaria o assunto” (POE, 2011, p.70). 

Assim, as características do detetive Dupin analisadas até aqui podem nos 

ajudar a compreender o cerne do romance policial, como o gênero surgiu e 

permaneceu. Conforme os teóricos citados atestam, Poe criou em seus três contos 

de detecção – “Os crimes da rua Morgue”, “A carta roubada” e “O mistério de Marie 

Rogêt” – um rol de regras que foram seguidas por diversos escritores, como 

veremos a seguir. 

 

 

2.2 O romance de enigma – detetives excêntricos 
 

 

Na esteira do método de Dupin e dessa estrutura narrativa, muitas histórias 

de detetive foram criadas. Obviamente, alguns aspectos se modificaram de acordo 

com o estilo de cada autor. Porém, a estrutura do enredo permaneceu e isso 

permitiu uma certa classificação por similaridade, denominada por Reimão “romance 

de enigma”. Segundo a autora esse nome torna-se perfeito, uma vez que nesse tipo 

de história 

  
O enigma atua, então, como desencadeante da narrativa e a busca de sua 
solução, a elucidação, o explicar o enigma, o transformar o enigma em um 
não-enigma é o motor que impulsiona e mantém a narrativa; quando se 
esclarece o enigma, se encerra a narrativa (REIMÃO, 1983, p. 11). 

  

A autora assinala, ainda, características inerentes ao romance de enigma e 

diretamente relacionadas à estrutura narrativa, criadas por Poe e desenvolvidas 

pelos autores que o sucederam. O primeiro apontamento mostra que o romance 

policial tem, de modo geral, um narrador memorialístico, que relata os fatos depois 

da resolução e, dessa forma, a história é construída sobre dois enredos: o do crime 

e o da investigação. Assim, o que mais interessa ao detetive e ao leitor não é o 

crime propriamente dito, mas sim o processo de resolução, ao qual a maior parte da 

trama se dedica. 

O segundo ponto diz respeito ao que Reimão chama de “imunidade do 

detetive”. Como este é o personagem central numa narrativa memorialística, pode-
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se diminuir ou quase anular as chances de o detetive ser o assassino ou morrer no 

desenrolar da trama. Logo, o leitor sabe que haverá uma resolução no desfecho e 

pode prevê-la. 

Ao seguir os passos do detetive na tentativa de solucionar o mistério, o leitor 

deve analisar os personagens. Segundo Ernest Mandel, as tramas do período a que 

estamos nos referindo são bastante convencionais, de forma que não é difícil prever 

que “o número de personagens é pequeno e todos estão presentes na cena do 

crime” (1988, p.50). Vejo que esse aspecto é evidenciado nos inúmeros casos em 

que ocorrem os “crimes de quarto fechado”. 

Quanto ao criminoso, geralmente, é apenas um indivíduo que apresenta uma 

motivação explícita para o crime. Mandel diz que “o número de paixões é bastante 

limitado: ganância, vingança, ciúme (ou amor ou ódio frustrado), sendo que a 

ganância burguesa significativamente supera os outros impulsos” (1988, p.51). 

Embora esses aspectos se refiram à maioria dos romances policiais de 

enigma, existem algumas obras que são interessantes exceções. Cito, por exemplo, 

os romances e O assassinato no Expresso do Oriente e O assassinato de Roger 

Ackroyd, ambos da escritora inglesa Agatha Christie.  

No primeiro, um misterioso homicídio ocorre no interior de um trem preso em 

uma nevasca: um dos passageiros é morto a doze facadas, cada golpe com uma 

profundidade e características distintas. Como ninguém teve a chance de deixar o 

Expresso do Oriente, todos os presentes tornam-se suspeitos e são alvos da 

investigação. O interessante é que um romance que parece um clássico crime do 

estilo “quarto fechado” nos apresenta um desfecho surpreendente, quando mostra 

que, na verdade, o crime não fora cometido por uma única pessoa, mas sim, por 

doze, todos movidos pela mesma motivação, a vingança, a sede de justiça. Logo, a 

trama mostra-se uma exceção às particularidades do romance de enigma pelo 

número de assassinos, o que torna toda a resolução do problema mais labiríntica e 

empolgante para o leitor. 

O segundo exemplo trata do assassínio de um bem sucedido comerciante de 

uma pequena vila inglesa, a história é narrada pelo Dr. Sheppard, morador 

respeitado e médico da vítima. Em vários momentos, o narrador faz uma sátira do 

gênero policial e dos seus “clichês”: 
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Eu jamais suspeitaria que a Srta. Russell gostasse de histórias de detetive. 
Divertia-me muito imaginá-la saindo de seu quarto de governanta para 
repreender uma empregada delinquente, e então retornar a uma confortável 
leitura do O mistério da sétima morte, ou algo no gênero (CHRISTIE, 2010, 
p.26). 

 

Há também um referência a outros personagens bastante conhecidos no 

universo do romance policial, como o detetive Sherlock Holmes e seu amigo Dr. 

Watson: “como disse, até segunda-feira à noite, minha narrativa seria a do próprio 

Poirot. Atuei Watson para seu Sherlock” (CHRISTIE, 2010, p.173). 

Porém, é no momento em que o mistério se revela que observamos a ruptura 

com os padrões comuns ao romance de enigma mencionados anteriormente, pois 

descobrimos que o assassino é o próprio narrador. Nesse sentido, a investigação foi 

relatada pelo prisma do criminoso, que, por sua vez, procurava sempre manter as 

pistas falsas plantadas, a começar pelo seu próprio papel na narrativa – amigo da 

vítima e auxiliar do detetive – e pela imparcialidade do seu relato – detalhe 

percebido pelo hábil detetive. 

 
‘Hastings não escrevia assim’, continuou o meu amigo. ‘Em cada página, 
muitas vezes tinha a palavra eu. O que ele pensou, o que ele fez. Mas você 
manteve sua personalidade em segundo plano, apenas uma ou duas vezes 
ela se intromete, e em cenas domésticas, digamos?’ [...] (CHRISTIE, 2010, 
p.275). 

 

A figura do Dr. Sheppard é bastante complexa na estrutura narrativa do 

romance de enigma, pois, além de narrador do texto, ele também se coloca como 

autor do livro que temos em mãos e, no último capítulo, denominado “Apologia”, 

instiga o leitor a realizar uma segunda leitura que provaria a total veracidade dos 

fatos narrados. A releitura permite, da mesma forma, que busquemos os índices 

textuais, que passaram despercebidos e que evidenciam a culpa do personagem. 

Segundo Umberto Eco, este romance requisita, de maneira explícita, as 

habilidades de um “leitor de segundo nível”, isto é, aquele que deseja descobrir as 

estratégias narrativas. Isso porque o narrador convida, abertamente, à releitura e, ao 

mesmo tempo, auxilia na tarefa de preencher as lacunas iniciais quando retoma 

trechos dos primeiros capítulos (ECO,1994, p34). 

Mesmo com algumas exceções, as narrativas de enigma apresentavam, em 

sua maioria, a mesma “fórmula de sucesso”, uma certa previsibilidade própria que foi 

explorada à exaustão por uma gama de autores. Daí que o romance policial acabou 
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ficando conhecido por um status pejorativo de literatura de entretenimento, uma vez 

que estas reproduções não apresentavam, obviamente, sofisticação literária. 

O gênero ficou caracterizado, então, pela simplicidade do enredo, que, na 

maioria das vezes, apresenta uma estrutura fixa. A princípio, esse aspecto pode ser 

visto como negativo, mas é um elemento importante para as atividades com leitores 

iniciantes. Além disso, a leitura de uma narrativa de enigma é, também, uma forma 

de entender a sociedade de determinada época, seus costumes e valores, pois, 

como afirma Ernest Mandel, o romance policial tem sua própria ideologia, na medida 

em que este revela os medos e paixões da sociedade capitalista que o criou. 

Finalmente, para exemplificar o período do romance de enigma, destaquei de 

um universo de protagonistas os detetives Sherlock Holmes e Hercule Poirot, 

personagens famosos, responsáveis pela popularização do gênero, que 

conquistaram leitores ávidos por mais uma aventura. A breve discussão visa mostrar 

como a figura do detetive e o método dedutivo desenvolveram-se desde Dupin. 

O detetive Sherlock Holmes, criado por Arthur Conan Doyle, apareceu pela 

primeira vez em Um estudo em vermelho, romance escrito em 1887. No fragmento a 

seguir, o médico Dr. Watson procura alguém para dividir um apartamento e fica 

animado com a possibilidade ter encontrado essa parceria em Sherlock Holmes. 

 
- Fantástico! - Se ele, de fato, quer alguém para dividir a casa e as 
despesas, sou a pessoa indicada. Prefiro ter um companheiro a morar 
sozinho. 
O rapaz me olhou de modo estranho, por sobre o seu copo de vinho. 
- Você ainda não conhece Sherlock Holmes! (DOYLE, 2006, p.12). 

 

O comentário do rapaz que serviu de intermediário na negociação alerta ao 

doutor que seu futuro companheiro não é um homem comum, ao contrário: 

“Acontece que ele tem ideias um pouco estranhas” (DOYLE, 2006, p.12). Na 

verdade, esse fragmento já anuncia a excentricidade do detetive que possui uma 

legião de fãs até a atualidade. 

Assim, traços da personalidade de Holmes são quase nulos, em uma 

narrativa que prioriza seu processo de detecção, já que estes aspectos somente são 

revelados pelos seus hábitos domésticos listados e narrados por Dr. Watson. Ainda 

assim, nota-se que a fala do amigo do detetive busca sempre exaltar sua 

genialidade e seu método de investigação, mesmo que pareçam incompreensíveis. 

No amplo apartamento localizado no número 221-B da Baker Street, Watson 
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observa meticulosamente seu companheiro e nos oferece dados importantes: “a 

energia de Holmes, quando mergulhava no trabalho, era insuperável. Mas depois 

sobrevinha-lhe uma reação e ele passava os dias estirado sobre o sofá da sala, sem 

articular nenhuma palavra e sem mover nenhum músculo da manhã à noite” 

(DOYLE, 2006, p.22). 

Este fragmento corrobora o que foi dito anteriormente sobre o fato do detetive 

do romance de enigma só existir mediante o problema a ser resolvido. Sem um 

mistério a desvendar, Holmes torna-se imóvel, como se, efetivamente, não existisse. 

Talvez, por isso, um aspecto bastante recorrente na narrativa de Watson é a solidão 

do protagonista, demonstrada por seus comentários acerca da aversão de Holmes à 

sociedade, ou por declarações do próprio detetive: “exceto você [dirigindo-se a 

Watson], não tenho amigos, respondeu ele. Não estimulo visitas” (DOYLE, 2006, 

p.143). 

Outro investigador famoso das histórias policiais é Hercule Poirot, um detetive 

belga, que protagonizou cerca de 31 romances e 57 contos da autora6 Agatha 

Christie. Criado no período entre guerras, a chamada “Era de Ouro”7 do romance 

policial, o personagem de aparência peculiar – grande bigode curvado e cabeça de 

formato oval - segue, assim como Sherlock, o método dedutivo de investigação. 

Inclusive observamos, além dessa característica, outra semelhança entre esses dois 

detetives, que é a presença de um amigo, narrador dos casos e companheiro para 

dividir um apartamento, que no caso de Poirot, é o capitão Hastings. 

Poirot é cheio de manias, e, por isso, seus hábitos beiram o cômico em 

muitas histórias. A obsessão pela simetria e pela organização, por exemplo, refletem 

sua maneira de investigar uma vez que ao colocar as “células cinzentas” para 

pensar, ele faz questão de assinalar que examina os elementos que compõem o 

problema com ordem e método. Além disso, ao trazer de volta a ordem, mesmo em 

pequenas coisas, como retirar a poeira de um móvel ou nas grandes descobertas 

criminais, Poirot está cumprindo com o papel de detetive do romance de enigma 

restabelecendo a ordem social: “aparece então o detetive (...) que recoloca um 

pouco de ordem em nossos espíritos” (BOILEAU-NARCEJAC, 1991, p.27).  

6 Dados retirados de Reimão (1983) O que é romance policial? (p.43). 
 
7 Mandel (1988) diz que o período compreendido entre as duas guerras mundiais ficou conhecido como “Era de 

Ouro” do romance policial, pelo grande número de obras escritas dedicadas ao gênero. Segundo o autor, a 
primeira guerra mundial foi um divisor de águas entre o estilo de romance escrito por Conan Doyle e os 
grandes clássicos da ficção detetivesca. 
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Carla Portilho (2009) faz uma análise interessante sobre Poirot e sua 

condição de detetive estrangeiro no contexto da Inglaterra entre guerras, trazendo 

uma reflexão mais profunda acerca da representação social dessas histórias 

policiais. 

 
Poirot, o detetive estrangeiro [...] baixinho, gordo, e sob o ponto de vista 
britânico, de modos efeminados, ironicamente descobre criminosos nas 
cidadezinhas idílicas inglesas, expondo que sob a fachada idílica ‘há algo 
de podre no reino’. Como chega com o propósito de desvendar o crime, ou 
seja, de expor os ‘podres’ da sociedade dita ‘idílica’, não é à toa que essa 
mesma sociedade busca levar Poirot ao descrédito – daí sua aparência ser 
considerada ridícula, seus modos afetados e assim por diante. (PORTILHO, 
2009, p.67-68). 

  

Na verdade, o modo como Poirot é visto pela sociedade inglesa da época 

reflete uma crítica aos valores da classe dominante. Em muitos romances de Agatha 

Christie, a descrição dos hábitos burgueses e dos cenários é feita de modo irônico, 

talvez numa tentativa de expor “os podres da sociedade”. Dessa forma, não é 

possível ignorar que a essência da sociedade burguesa, seus costumes, suas 

moradias e até mesmo seus preconceitos, estão enraizados e representados num 

romance policial.  

Mandel aprofunda esse pensamento, quando afirma que o verdadeiro 

problema no romance de enigma é o mistério da morte, o único “fator irracional” que 

“a autoconfiante burguesia anglo-saxônica” (PORTILHO, 2009, p.53) não consegue 

eliminar. 

Postas as características desses dois famosos personagens, reitero, então, 

que os detetives do romance de enigma não apresentam uma complexidade 

psicológica porque são apresentados como “máquinas de pensar” e têm sua 

existência condicionada ao enigma. Esse aspecto é o que torna detetives como 

Holmes e Poirot sujeitos estranhos e solitários, ou ainda, indivíduos à margem e 

excêntricos, como preferem Boileau e Narcejac. 

 
São todos – porque não há meio de fazer outro modo – excêntricos, 
personagens estranhas, cheias de cacoetes e manias e – é claro – solteiras, 
pois não se vê bem Sherlock Holmes ou Poirot constituindo uma família. 
Cerebrais ao extremos são incapazes de amar (BOILEAU-NARCEJAC, 
1991, p. 24). 
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2.3 O romance noir – detetives “durões”. 
 

 

As narrativas policiais continuaram acompanhando as mudanças na 

sociedade e se transformando junto a ela. Mandel afirma que a evolução do gênero 

reflete a história do próprio crime, uma vez que o surgimento do romance noir – ou 

romance negro, na tradução para o português – teve relação com uma nova onda de 

violência, dessa vez nos Estados Unidos.  

Marcos históricos daquele país, como o advento da Lei Seca e a depressão 

econômica, possibilitaram uma expansão do crime organizado e uma nova onda de 

criminalidade. Nesse sentido, a transição do romance policial da sala de visitas de 

mansões rurais às ruas escuras da cidade foi uma questão de tempo. A figura do 

investigador também se transformou, uma vez que sua metodologia de investigação 

seria ineficaz nesse novo contexto. “É impossível se imaginar Hercule Poirot (...) 

lutando contra a máfia. Até o terrível Nero Wolfe se assusta ao ter de confrontar 

Zack, o misterioso personagem do crime organizado” (MANDEL, 1988, p.62). 

O detetive do romance de enigma sai de cena para dar lugar a um 

personagem mais humano, falível, intenso e vigoroso, que se mistura com a escória 

da sociedade todos os dias nas ruas. Nesse contexto, os detetives durões trabalham 

por dinheiro, como investigadores particulares e seguem uma linha de trabalho que 

não privilegia o raciocínio, mas sim a ação, trabalhando com interrogatórios, 

perseguições, disfarces.  

É curioso notar, no entanto, que o cerne do personagem no sentido de 

moralidade, ética e coragem para desvendar os crimes, não se modifica, apenas o 

método de investigar se adequa à nova realidade. Isso fica claro num fragmento 

escrito por Raymond Chandler, um dos mais importantes autores do romance policial 

noir, quando se refere ao detetive: 

 
Por essas ruas sórdidas deve passar um homem que não tem mácula ou 
medo. O detetive deste gênero de história deve ser um homem assim. É o 
herói, é tudo. Deve ser um homem completo e um homem normal e também 
um homem extraordinário. Deve ser, para empregar um lugar comum, um 
homem honrado por instinto, por inevitabilidade, sem se preocupar com isso 
e certamente sem fazer alusão a isso (CHANDLER apud MANDEL, 1988, p. 
64). 
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Quanto à estrutura narrativa, vemos que o narrador memorialístico dá lugar 

ao narrador personagem – na maioria das vezes o próprio detetive – ou ao narrador 

em terceira pessoa. Nesse sentido, a história perde o tom de passado e ganha mais 

ação, uma vez que leitor e detetive descobrem juntos as pistas, pensam juntos e, 

muitas vezes, são enganados pelos criminosos juntos. 

A mudança do foco narrativo também acaba com a imunidade do detetive, na 

medida em que o final da história é imprevisível e pode não trazer conclusões 

fechadas, cabendo ao leitor confiar ou não na conclusão do enredo. Além disso, os 

investigadores do romance noir se envolvem emocionalmente com os personagens, 

“amam desenfreadamente, odeiam radicalmente” (REIMÃO, 1983, p.58), e têm, 

inclusive, sua integridade física ameaçada, mostrando que o próprio destino do 

investigador é uma incógnita. 

Um dos personagens mais significativos do romance policial noir foi Samuel 

Spade, criado por Dashiell Hammett (1894-1961). O detetive de O falcão maltês 

(1930) traz a singularidade do romance negro em suas ações e estilo de vida. 

Percebemos a evidente presença do álcool e do cigarro nos hábitos do investigador 

e em sua casa, que não é um espaço resguardado, mas o contrário, policiais, 

sócios, envolvidos na investigação, todos eles invadem o apartamento do detetive a 

qualquer horário. 

Os hábitos de Spade mostram a dureza do seu caráter. A casa denota um 

desconforto na medida em que é retratada como um espaço apertado, barulhento, 

frio e constantemente escuro, com móveis velhos e rústicos: “a campainha de um 

telefone soou no escuro (...) as molas de uma cama rangeram, dedos tatearam na 

madeira (...). Um ar frio e enfumaçado soprava através de duas janelas abertas, 

trazendo consigo, seis vezes por minuto, o gemido monótono de uma buzina” 

(HAMMETT, 2001, p.17).  

O desamparo também é o que está por trás da personalidade durona do 

personagem, quando privilegia a ação em detrimento do raciocínio puro dos seus 

antecedentes. Esta ação, na verdade, é o que torna este investigador vulnerável, 

pois ao sair à rua atrás dos criminosos, ele está sujeito a apanhar e bater e não 

podemos esperar que fique ileso até o final da história.  

Assim, apesar de seu físico forte, Spade traz uma fragilidade, um desajuste, 

especialmente se pensarmos que ele também é, à sua maneira, um indivíduo à 

margem, já que sua relação com a polícia não é pacífica. Constantemente, ele se 



53 
 
 

torna suspeito dos crimes e esse aspecto mostra que a dicotomia bom e mau, 

mocinho e bandido – presente no romance de enigma – não se aplica no romance 

negro, uma vez que o próprio detetive vive numa frágil fronteira entre o bem e o mal.  

 

 

2.4 Ficção policial no Brasil – breves considerações 
 

 

A ficção policial nos moldes do romance de enigma não teve representação 

significativa no Brasil a ponto de constituir uma tradição como observamos nos 

Estados Unidos e Inglaterra. O motivo pelo qual o gênero sempre foi encarado como 

menor em nossas terras foi explicitado por Vera Lúcia Follain de Figueiredo (1988). 

Segundo a autora, os limites entre lei e crime nunca estiveram bem definidos em 

nosso país, o que impediria o sucesso de um detetive que tivesse sua ética definida 

por essas fronteiras. 

 
Na América Latina, a face irracional do capitalismo sempre foi tão 
nítida que dificultou o culto da razão associado à organização da 
sociedade burguesa. A importação do modelo europeu, comum em 
nossa cultura, quando se trata do romance policial clássico, suscitava 
impasses imediatos para o escritor, em virtude do tratamento dado ao 
tema, que envolve questões como o aparelho judicial, da polícia, a 
organização da sociedade e o próprio valor conferido à vida 
(FIGUEIREDO, 1988. p. 21). 

 

Nesse sentido, o que podemos apontar como ficção policial brasileira, 

restringe-se a alguns traços do gênero em romances folhetins do século XIX e ao 

aproveitamento desta fórmula pela literatura infanto-juvenil. Diversos autores 

voltados para este público construíram romances cujos detetives são crianças e 

adolescentes que, incrivelmente, têm a mesma capacidade de dedução de um 

detetive como Sherlock Holmes e que, inclusive, leem romances policiais. Um 

exemplo bem sucedido desses personagens está em algumas obras da Série 

Vagalume da Editora Ática e em alguns livros do autor Pedro Bandeira. Pode-se 

pensar que a leitura destas histórias também teve função didática, no sentido de que 

mostra às crianças que atitudes erradas devem ser combatidas e punidas. 

Somente a partir da obra de Rubem Fonseca, na década de 1960, o romance 

policial ganhou destaque no Brasil. Apesar de construir uma ficção mais voltada para 
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o noir, o autor não só bebe na fonte desse estilo, mas faz, em suas histórias, uma 

reflexão sobre o gênero, numa espécie de metalinguagem. Assim, já se inicia o 

movimento assinalado por Figueiredo (2003): a dupla leitura, “(...) como se houvesse 

virtualmente dois livros dentro de um único livro – o leitor pode prender-se apenas 

ao desenvolvimento do enredo – deixando-se guiar pelo princípio da causalidade, ou 

optar por perder-se nos atalhos abertos pelo jogo intertextual” (FIGUEIREDO, 2003. 

p.13). 

 

 

2.5 O romance policial contemporâneo – Entre dúvidas e verdades. 

 

 

O romance policial noir já anuncia muitas características dos desdobramentos 

contemporâneos do gênero, especialmente no que diz respeito ao abandono das 

fórmulas prontas dos enredos do romance de enigma e à construção de um 

protagonista mais humanizado e falível. Mas, obviamente, o gênero policial 

contemporâneo traz outras especificidades. Nos dias atuais, vemos escritores 

renomados se apropriando das características dos romances de enigma e noir para 

instituir uma nova “tradição”. Como o gênero acompanha as transformações da 

sociedade, essa apropriação a que me refiro acontece num movimento de releitura. 

Karl Erick Schollhammer (2009), ao observar as tendências da ficção 

brasileira contemporânea, assinala que o pastiche aos ditos gêneros menores – 

melodrama, policial, pornografia – é um recurso que se afirma e se reelabora em 

nosso cenário literário. O pastiche a que se refere o teórico também pode ser 

interpretado como uma releitura: autores contemporâneos se valem das 

características da dita “baixa literatura” para construir uma escrita híbrida, capaz de 

diluir limites. Essas obras permitem, na verdade, duas leituras: a primeira, 

superficial, atende ao leitor que somente procura uma história de mistério, de amor, 

de aventura e a segunda, uma leitura repleta de referências literárias, que traz 

questionamentos existenciais e sociais implícitos. Dessa forma, o romance policial 

vem ganhando espaço na contemporaneidade, constituindo releituras e reescrituras 

das regras do gênero, o que resulta em obras que utilizam o suspense para trazer à 

baila questões que fogem a uma estrutura narrativa fixa, fechada. 
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Vera Lúcia Follain Figueiredo esclarece o modo como o contemporâneo se 

apropria da tradição: 

 
A narrativa policial contemporânea tira, então, partido da vocação 
metalinguística da literatura de enigma do século 19, na qual o assassinato 
já era um mero pretexto, mas para lhe imprimir uma outra direção – ou seja, 
se antes o crime servia para propiciar uma demonstração de força do 
pensamento lógico, hoje é subterfúgio para a demonstração da descrença 
na capacidade de reconstruir o passado através de mecanismos mentais 
abstratos, que nos conduziriam a uma verdade última (FIGUEIREDO, 2003, 
p.15-16).  

 

Vemos, assim, que as referências metalinguísticas permeiam o romance 

policial contemporâneo, revisitando a tradição. Dessa forma, o leitor se depara com 

duas narrativas, uma vez que encontra uma história “dentro” da outra. Um dos 

autores que joga com essas estratégias é Luiz Alfredo Garcia Roza, autor de uma 

série de romances protagonizados pelo detetive Espinosa.  

Nas obras do referido autor, observamos que o protagonista Espinosa é um 

ávido leitor, que mantém uma peculiar estante de livros feita de livros em sua casa. 

O móvel se caracteriza, na verdade, por uma ausência de estrutura deixando, dessa 

forma, os volumes uns sobre os outros, empilhados. Ao longo da série de dez livros, 

nos quais Espinosa é o personagem central, a estante vai tendo a sua estabilidade 

cada vez mais ameaçada. Segundo o professor e escritor Flávio Carneiro (2005), a 

vida do detetive se sustenta num “equilíbrio instável”, assim como sua estante, a 

começar pela sua carreira de policial numa cidade como o Rio de Janeiro. 

Pode-se dizer, também, que Garcia-Roza utiliza a estante como símbolo, 

numa espécie de colcha de retalhos de histórias. Flávio Carneiro (2005) mostra que 

o fato de Espinosa ser um detetive imaginativo vem desse gosto pela leitura. Nos 

romances, vemos que as narrativas imbricadas da estante incorporam-se ao método 

de investigação e à estratégia narrativa do autor, visto que as referências literárias 

são extremamente significativas para entender o enredo, a trama na qual o detetive 

está envolvido.  

Um exemplo prático dessas referências literárias está no romance O silêncio 

da chuva (1996), no qual o autor visita a tradição do gênero policial, no capítulo “A 

carta roubada”, referência ao conto homônimo de Edgar Allan Poe. Podemos dizer 

que Garcia-Roza reescreve o conto, trazendo, inclusive, um desfecho parecido, 
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quando desloca o foco de interesse da trama de investigação na qual Espinosa está 

envolvido para o desaparecimento de uma carta.  

“A carta roubada”, de Poe, narra um caso levado ao conhecimento do detetive 

Dupin por um delegado de polícia. Uma carta confidencial, cujo conteúdo envolvia e 

comprometia uma pessoa do alto escalão fora roubada e, mesmo após lançar mão 

de vários meios, a polícia não conseguira encontrá-la. Após ouvir atentamente a 

história, Dupin considera o enigma bastante simples e vai visitar o ladrão, pois ele 

deduz que a carta está dentro do alcance, num lugar onde ninguém pensaria em 

procurar.  

Durante a visita, o detetive certifica-se de que a carta está à vista, num porta-

cartas, jogada de maneira descuidada dentre outros documentos e, no dia seguinte, 

arma uma pequena encenação para distrair o ladrão e recuperar a carta roubada, 

deixando outra em seu lugar. Podemos perceber que, no conto de Poe, o detetive 

Dupin, uma máquina de raciocinar, aponta a localização do objeto desaparecido sem 

grande esforço e num curto espaço de tempo, chegando a essa resolução através 

da dedução. 

Na reescritura de Garcia- Roza, o capítulo “A carta roubada” trata da busca de 

um documento que revelaria toda a verdade da trama. No momento em que essa 

expectativa de resolução do caso surgiu, Espinosa sentia-se perdido, não sabia 

como prosseguir a investigação, já que as principais testemunhas haviam 

desaparecido. A secretária Rose, uma das peças-chave da trama, havia sido 

sequestrada e o criminoso exigia a carta perdida em troca da vida da mulher. Porém, 

o detetive ainda não sabia da existência desse documento e perdeu muito tempo 

refletindo e, principalmente, imaginando do que se tratava e como iria conseguir. 

“Como a senhora pode ver, dona Carmem, a vida de Rose depende de uma carta 

que devo entregar a alguém a partir das dez horas da noite de hoje, carta esta que 

não tenho a menor ideia de onde esteja” (GARCIA-ROZA, 1996, p. 238). 

Nesse ponto, temos um aspecto interessante do romance de Garcia-Roza: a 

carta é encontrada por uma secretária envolvida no caso e não pelo detetive. 

Carmen, uma amiga da personagem Rose, descobre que o documento estava o 

tempo todo à vista, em cima da mesa junto à correspondência acumulada, assim 

como a carta do conto de Poe. Porém, a leitura da carta não traz a “consolação” 

descrita por Umberto Eco, pois o detetive descobre que não houve um crime e que a 

investigação partira de uma hipótese falsa. Na verdade, ocorreu um suicídio e não 
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um assassinato, mas essa possibilidade era tão impensável para Espinosa que ele 

sente-se perplexo. 

 
Sentou-se na cadeira mais próxima. Não conseguia despregar os olhos da carta. 
Não estava lendo mais nada, a primeira leitura foi suficiente. A perplexidade era 
tanta, que sequer soltou uma exclamação. Estava mudo, olhos arregalados, 
braços esticados segurando a carta na posição da leitura. Passado um instante, 
murmurou: - Então foi isso? (GARCIA-ROZA, 1996, p.248). 
 

O fato de Espinosa não solucionar o mistério da carta mostra que os aspectos 

referentes ao método dedutivo do romance de enigma é indecifrável para ele, o que 

ressalta a singularidade deste detetive. Também é interessante notar neste episódio 

que o investigador constata a verdade em vez de descobri-la, mostrando-se 

perplexo e confuso com os fatos. No desfecho do romance, o investigador se vê 

diante de um dilema ético: entregar ou não a carta? A dúvida do protagonista reflete 

um senso moral próprio, que vai de encontro à lógica dos primeiros detetives de 

defender a verdade acima de tudo. 

Baseando-nos no modo de agir de investigadores modernos, como Espinosa, 

é possível também pensar que, na contemporaneidade, o detetive perdeu a 

capacidade de ler a sociedade e tentar restaurar a ordem, pois nada mais faz 

sentido, nem sua própria vida. Mandel diz que, com a perda do conceito de um 

mundo ideal, a importância em explicar como a sociedade funciona se perdeu. O 

investigador contemporâneo tem dúvidas sobre o sistema no qual está inserido, 

sobre a relevância dos seus atos e sobre sua própria identidade. Por consequência, 

desvendar a identidade do culpado e alcançar a verdade tornaram-se tarefas cada 

vez mais difíceis. 

Nota-se, então, que as dúvidas permeiam a narrativa e que a verdade 

absoluta é um conceito em declínio, pois o romance policial contemporâneo carece 

de fatos, pistas e provas concretas para que se chegue a um desfecho fechado, 

como ocorria no romance de enigma. Assim, as suposições do detetive constituem 

uma certeza íntima que não é suficiente para fechar os espaços em branco da 

narrativa e que revela exatamente o contrário: o detetive não tem certeza de nada. 

Dessa maneira, estas lacunas seriam preenchidas pela imaginação e pelas 

suposições do próprio leitor.  
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Por isso, não é estranho pensar que o detetive contemporâneo tenha como 

marca registrada a imaginação. Vera Lúcia Follain de Figueiredo8 diz que a 

imaginação ficcional é um terceiro passo nos métodos detetivescos, uma vez que no 

romance de enigma priorizava-se o pensamento, no noir, a ação, e agora, na 

atualidade, o desfecho único e fixo deu lugar à “criação de versões coerentes – isto 

é, o que perseguimos, a verdade, não passa de uma construção discursiva, de uma 

versão plausível” (1988, p.23). 

O processo de diluição da verdade na narrativa também está atrelado à 

mudança no foco narrativo. No romance de enigma havia o narrador memorialístico, 

o noir trazia o narrador personagem e o romance policial contemporâneo tem como 

marca uma alternância dos pontos de vista, trazendo diversos personagens como 

narradores. Como afirma Figueiredo: 

  
Em vez de colocar a ênfase na ação de perseguir os suspeitos para chegar à 
causa e ao autor do crime, procura-se variar o foco narrativo para mostrar o fato 
de ângulos diversos, levando o leitor a experimentar diferentes perspectivas, o que 
o deixa cada vez mais distante de uma verdade objetiva (FIGUEIREDO, 2003, p. 
47). 

 

Portanto, o detetive contemporâneo é um personagem que vive na 

insegurança da incerteza, na medida em que apresenta mais dúvidas do que fatos 

comprovados. É interessante notar que o romance policial contemporâneo, quando 

revisita a tradição do gênero e a subverte, propicia a nós, leitores, a leitura de um 

mistério novo e antigo ao mesmo tempo, estimulando a leitura e a releitura das 

referências literárias. 

Finalizando as questões apresentadas, o autor Ernest Mandel afirma que “a 

história social da morte é uma preciosa fonte de informação sobre a história social 

da vida” (1988, p.72). E é por isso que o breve histórico retratado até aqui pode nos 

mostrar um pouco sobre os medos e hábitos da própria sociedade. Prova disso, é a 

própria transformação do gênero e do protagonista, peça chave do romance policial, 

pois é possível pensar, como afirma Carla Portilho, que cada detetive é fruto de sua 

época e “deve suas características ao momento histórico em que foi criado e à 

sociedade em que está imerso” (2009, p.15). 

 

8 A autora se refere, especificamente à obra de Rubem Fonseca, mas é possível relacionar o conceito aos 
detetives contemporâneos de modo geral. 
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3 APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
 

 

3.1 Identificação 
 

 

Essa proposta de atividades foi desenvolvida com alunos componentes de 

duas turmas da fase VIII da Educação de jovens e adultos (EJA) do Centro de 

Educação Pública Municipal (CEPM) Profª Vera Lúcia Pereira Coelho, localizado no 

município de Silva Jardim, no estado do Rio de Janeiro. A série mencionada, 

chamada de fase, é equivalente ao nono ano do ensino fundamental regular. As 

turmas cursaram o referido ano de escolaridade no primeiro semestre de 2017. 

 

 

3.1.1 Por que Educação de Jovens e Adultos? 

 

 

A Educação de Jovens e Adutos é uma modalidade de ensino diretamente 

relacionada com a questão da justiça social, uma vez que trata de educar aqueles 

que, por diversos motivos, não frequentaram a escola na idade apropriada ou 

precisaram abandoná-la. Sendo assim, teríamos, originalmente, como público alvo, 

a população pobre que não teve como priorizar a educação em suas vidas, mas que 

encontra na EJA a oportunidade de preparar-se para o mundo em que vive, apliando 

seus conhecimentos. 

Miguel Arroyo diz que o papel social do corpo discente da EJA – oprimidos, 

trabalhadores, negros, pobres – faz com que os olhares para essa modalidade de 

ensino e especialmente sua história sejam conflituosos, uma vez que “a história 

oficial da EJA se confunde com a história do lugar social reservado aos setores 

populares. É uma modalidade do trato dado pelas elites aos adultos populares” 

(2011, p.221). 

Em contrapartida, é importante observar também que a EJA, hoje, inclui 

outras situações além daqueles que não tiveram acesso aos estudos na idade 

regular. Prova disso, é o crescente número de adolescentes entre 15 e 18 anos 

frequentando as classes da EJA noturna. Para ilustrar esse quadro no contexto 
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analisado nesta pesquisa, temos os dados do censo escolar 2016, mostrando que, 

dos 397 alunos matriculados na EJA, no município de Silva Jardim, 123 têm de 15 a 

17 anos, o que equivale a 31 % do total de estudantes. 

Diante desse número expressivo, é preciso refletir sobre os motivos pelos 

quais o público da EJA está se modificando. Em um artigo publicado na Revista 

Nova Escola em 2011, intitulado “Por que os jovens de 15 a 17 anos estão na EJA”, 

são analisados alguns fatores chave que contribuem para o deslocamento desses 

jovens e quais são as problemáticas implicadas nessa mudança de cenário.  

O primeiro aspecto levantado e, ao meu ver, o mais significativo, seria a 

vulnerabilidade social, e, neste caso, a pobreza, a violência, o uso e o comércio de 

drogas são as causas determinantes para que a educação não seja prioridade na 

vida do adolescente, atrasando sua vida escolar, devido à evasão e reprovações. A 

situação de risco social também gera os outros fatores apontados pela publicação, 

como o trabalho juvenil e a gravidez precoce.  

O texto também aborda os problemas do nosso sistema educacional e suas 

consequências como motivos que também provocam a procura da EJA. Vejo que os 

autores foram muito felizes nessas colocações, uma vez que elas condizem com a 

realidade de muitas escolas, inclusive a minha. Assim, são apontadas como fatores 

chave a reprovação, a evasão, a distância da escola do campo, a desmotivação do 

estudante e a decisão do gestor.  

Este último aspecto constitui um fenômeno que os docentes da EJA vêm 

observando de maneira crescente nos últimos anos. Muitos alunos considerados 

problemáticos nas classes regulares são transferidos para a EJA ao completar 15 

anos e como, normalmente, esses estudantes “empurrados” apresentam baixo 

rendimento e problemas relacionados ao comportamento, essa manobra permite ao 

gestor diminuir a indisciplina e excluir mais um resultado ruim das avaliações 

externas9. “Um verdadeiro processo de higienização do Ensino Fundamental, que 

reconhece as turmas de EJA como algo menor e sem importância” (ARROYO, 2011, 

p.3).  

Essa visão redutora e preconceituosa da EJA faz com que esta modalidade 

de ensino seja cada vez mais desvalorizada. Lecionar nessas classes requer 

sensibilidade, motivação, disposição para lidar com os grandes desafios cotidianos. 

9 Os resultados da Educação de jovens e adultos não computam dados em avaliações externas, logo, não 
influenciam em índices como o Ideb. 

                                                           



61 
 
 

É preciso (re)pensar estratégias para construir conhecimento com um público 

heterogêneo e com os problemas estruturais já tão conhecidos pela educação 

pública. 

Tendo em vista todas as particularidades da EJA mencionadas até aqui, nota-

se que o ensino de língua portuguesa e da literatura constitui um desafio diferente 

daquele que enfrentamos ao lecionar em turmas do regular. Percebo que meus 

alunos ainda têm a visão e a expectativa da escola tradicional, em que o professor é 

o detentor do conhecimento e eles sujeitos passivos, que devem acompanhar a aula 

em silêncio, sem interagir. Muitos são copistas, com o hábito de extrair informações 

do texto, mostrando-se confusos quando precisam expressar sua opinião. Além 

disso, momentos em que se privilegia a leitura e o debate oral dos textos 

apresentados não são considerados, por muitos alunos, “aulas de verdade”, já que 

não existe a grande necessidade de copiar do quadro. 

Frente a esses desafios, é comum que se leve algum tempo para que alunos 

e professores consigam realizar com sucesso atividades que privilegiem o uso da 

língua. Nesse sentido, o ensino de literatura na EJA é minado pela falta de tempo, 

de familiaridade dos alunos e, muitas vezes, pela falta de preparo docente. O 

presente trabalho procura apresentar estratégias que possam ajudar a modificar 

essa realidade, uma vez que o estudo da literatura é direito desses alunos que ainda 

sofrem com a exclusão e que podem vislumbrar novos horizontes através da 

interação com um livro. 

 

 

3.1.2. Caracterização da escola e dos estudantes 

 

 

O CEPM Profª Vera Lúcia Pereira Coelho é uma das maiores escolas do 

município de Silva Jardim. Localizada próximo ao centro da cidade, a escola é a 

única no município a ofertar, no turno da noite, o ensino fundamental na modalidade 

Educação de Jovens e Adultos. A exclusividade na oferta da EJA concentra, em 

nossa escola, alunos de quase todos os bairros dos município e das diversas faixas 

etárias, profissões – de agricultores a comerciantes – , além dos estudantes adultos 

portadores de necessidades especiais. 



62 
 
 

Este público tão heterogêneo traz aspectos positivos, na medida em que a 

vivência, o cotidiano com a diversidade, é uma excelente ponte para um trabalho 

contínuo sobre o respeito às diferenças. Além disso, a escola procura realizar 

projetos que valorizem a experiência dos alunos e a cultura local. 

Como dito anteriormente, há um grande número de adolescentes entre quinze 

e dezessete anos matriculados na Educação de jovens e adultos no município. 

Obviamente, não foi possível acompanhar a história de todos, mas, especialmente 

na fase V – equivalente ao sexto ano – temos alunos que foram encaminhados a 

nossa escola por questões de comportamento e rendimento problemáticos. A 

vulnerabilidade social é um fator evidente na vida da maioria desses adolescentes, 

em sua maioria pobres, oriundos de bairros mais rurais ou mais violentos da cidade. 

Há também a problemática do tráfico de drogas já característica dos grandes 

centros urbanos e que, infelizmente, se agravando nas cidades do interior, como 

Silva Jardim. A concentração de alunos de quase todos os bairros num mesmo local 

faz com que a escola seja um atrativo ponto de encontro e, por isso, a equipe 

diretiva busca combater qualquer comportamento relacionado à venda e ao 

consumo de drogas na unidade. Os problemas mencionados culminam, enfim, na 

evasão, nosso maior problema, com muitos alunos desistindo no decorrer do 

semestre. 

A escola conta com a estrutura dos CIEPs, possuindo quadra de esportes, 

refeitório, biblioteca e amplas salas de aula. A rede de transporte escolar é boa e é 

graças a ela que a maioria dos alunos da EJA conseguem ter acesso à educação, 

por moraraem em bairros afastados ou na zona rural. Porém, no ano de 2016, a 

escola passou por uma reforma que não foi finalizada, o que trouxe problemas 

estruturais, principalmente no que se refere à parte elétrica. Até meados de 2017, 

estávamos com sérias dificuldades relativas à iluminação e o funcionamento de 

ventiladores continua precário.  

É inegável que esses percalços influenciam no processo ensino-

aprendizagem dos alunos do turno da noite. Um dos espaços afetados pela 

iluminação deficiente foi a biblioteca da escola, e, com isso, o interesse dos alunos 

em frequentá-la – que já era reduzido – tornou-se quase nulo, uma vez que ninguém 

consegue ler e ter prazer neste ato quando não se consegue enxergar direito. 

Alguns alunos contaram a mim e a outros professores, informalmente, que iriam sair 

da escola até os problemas serem solucionados, pois, especialmente os mais 



63 
 
 

velhos, tinham dores de cabeça e dificuldades para enxergar, devido à iluminação 

precária nas salas de aula. Diante desse quadro, que agravaria consideravelmente o 

problema já existente da evasão, a comunidade escolar se mobilizou a fim de cobrar 

às autoridades municipais a conclusão da obra. Em meados do ano de 2017, a 

iluminação adequada das salas de aula, da biblioteca e da quadra foi reestabelecida; 

um dos direitos mais básicos estava, assim, novamente assegurado.  

Os estudantes que participaram da pesquisa cursaram a fase VIII, equivalente 

ao nono ano do ensino fundamental no primeiro semestre de 2017. As turmas são 

bem diferentes entre si, a começar pela faixa etária, na primeira, a turma VIII B, os 

alunos são mais novos, com idade variando entre 15 e 26 anos. É uma turma 

agitada, alegre, que gosta de falar o que pensa e que tem uma história, uma ligação 

forte com a escola e com os professores. Fui professora da turma VIII B por 1 ano e 

meio, acompanhando-os desde a fase VI e estive presente durante todo o processo 

de mudança desses alunos. 

No início do nosso contato, no primeiro semestre de 2016, a turma era 

extremamente indisciplinada. Constituída por alunos muito jovens, eram os clássicos 

alunos problemáticos, rejeitados pelo ensino regular. Muitos meninos, 

especialmente, chegavam na sala visivelmente alterados, tinham comportamentos 

infantis e negavam qualquer autoridade dentro da escola. Com o passar do 

semestre, nós, professores, começamos a traçar, em grupo, diferentes abordagens 

e estratégias para conseguir, ao menos, dialogar com esses adolescentes. 

Ressalto como estratégia importante nesta interação com os estudantes um 

projeto elaborado pelo professor de Geografia da turma e do qual todos os docentes 

participamos, chamado Projeto das Regiões. A partir dessas atividades, percebemos 

uma grande mudança nesse grupo, pois os alunos realmente se integraram, se 

interessaram em realizar o que foi proposto e se aproximaram cada vez mais dos 

professores. Como os acompanhei durante uma ano e meio, fiquei emocionalmente 

muito próxima desses alunos, conhecendo até mesmo aspectos da vida pessoal de 

alguns. 

Já a turma VIII A é composta, majoritariamente, por alunos um pouco mais 

velhos. São alegres, disciplinados, interessados e esforçados. Também os 

acompanhei durante 1 ano e meio, sendo professora de língua portuguesa desde a 

fase VI. Percebi durante todo esse tempo que esta segunda turma era bem mais 

voltada a um ensino tradicional, já que eles gostavam muito de copiar textos do 
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quadro e sempre questionavam quando eu levava atividades mais voltadas para a 

oralidade ou de criação, em que eles não tinham, necessariamente, que seguir um 

modelo para a sua escrita. 

Como forma de levantar dados sobre os alunos que pudessem auxiliar na 

montagem da sequência de atividades e que servissem de base para a produção de 

um perfil das turmas, apliquei o questionário perfil do leitor (Anexo I), que teve com 

objetivo principal mapear os possíveis hábitos de leitura e identificar uma primeira 

concepção de leitura por parte deles. Apresentarei, a seguir, alguns dados 

estatísticos coletados no questionário.  

A fim de tornar a leitura dessa dissertação mais clara, devido à similaridade 

dos nomes das turmas, chamarei, a partir desse momento a turma VIII B de turma 1 

e a VIII A de turma 2. 

A turma 1 era formada por 25 alunos, sendo 7 mulheres e 18 homens. Desses 

homens, 4 eram portadores de necessidades especiais e contavam com o 

acompanhamento de uma professora auxiliar.  

 

Gráfico 1 – Idade dos alunos – turma 1 

 
Fonte: A autora, 2017.  

  

A turma 2 era formada por 20 alunos, sendo 8 mulheres e 12 homens. Todos 

eles estudavam na EJA do CEPM há um ano ou mais e mantinham uma convivência 

boa e laços de amizade fortes. 
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Gráfico 2 – Idade dos alunos – turma 2 

 
Fonte: A autora, 2017. 

 

Além dos dados apresentados acima, busquei identificar, pelo questionário, 

os costumes e gostos dos estudantes relacionados à leitura. Iniciei, então, com o 

questionamento mais básico: Você gosta de ler? Essa simples pergunta torna-se um 

convite à reflexão sobre os pré-julgamentos que exercemos sobre nossos alunos. É 

muito comum ouvirmos ou até mesmo reproduzirmos na sala dos professores que os 

alunos não gostam ou que não leem nada. Mas, muitas vezes, o docente que 

reproduz essa fala não busca entender que aquele adolescente ou adulto pode 

simplesmente não gostar de ler aquilo que oferecemos na escola, mas isso não 

significa que esse gosto esteja totalmente descartado da vida dele. Na turma 1, dez 

alunos responderam que sim, gostavam de ler, treze colocaram que não e dois 

disseram mais ou menos. Já na turma 2, treze alunos respoderam sim, e sete 

colocaram que não gostam de ler.  

Apesar de um número expressivo de estudantes afirmar não gostar de ler, 

eles admitiram que este é um ato presente em suas vidas e todos leem algum tipo 

de texto, todos os dias. Na turma 1, a maioria dos alunos afirma ler sempre jornais e 

revistas e, diariamente, mensagens nas redes sociais. A turma apresentou uma 

variedade de assuntos preferidos, mas a maioria gosta de esportes e fofocas. Na 

turma 2, há muitos evangélicos e a maior parte da turma afirma ler, frequentemente, 

a Bíblia e mensagens nas redes sociais. A turma, em grande parte, prefere assuntos 

religiosos.  
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As idas à biblioteca escolar também fizeram parte do questionário. Na turma 

1, dezenove alunos afirmaram não frequentar o local, e o principal motivo foi a 

preferência por pesquisar ou ler pela internet. A segunda principal justificativa é que, 

segundo eles, não há nada interessante lá. Esse aspecto me chamou atenção, pois 

as bibiotecas escolares têm se tornado, infelizmente, espaços cada vez menos 

convidativos.  

Apesar de ter um bom acervo, a carência de funcionários faz com que a 

biblioteca do CEPM pareça desarrumada, desorganizada, há muitos livros didáticos 

empilhados entre as estantes e a iluminação, no turno da noite, não é totalmente 

adequada. Mesmo assim, seis alunos disseram frequentar o espaço, mas apenas 

três vão fazer empréstimos ou consultar livros, os outros três vão para conversar 

com a bibliotecária. 

Os dados da turma 2 mostram que dezenove alunos não frequentam a 

biblioteca, a maioria afirma ser por falta de tempo. Como a classe é composta por 

alunos mais velhos, eles alegaram que já chegam pontualmente no horário de 

entrada e se, por ventura, têm a oportunidade de sair mais cedo, preferem ir para 

casa. Somente um aluno costuma frequentar o local e realizar empréstimos de livros. 

Na pergunta “Por que você lê?”, os alunos responderam, em sua maioria, que 

leem para adquirir conhecimento, informação, curiosidade ou diversão. Somando as 

duas turmas, quatro pessoas afirmam ler por obrigação. 

De posse desses dados, conversei com as turmas sobre as respostas, 

especialmente, sobre o fato de boa parte dos alunos afirmar não gostar de ler. Sobre 

isso, a maioria colocou que não aprecia a leitura dos conteúdos escolares, pois são 

“chatos”. Aqueles que trabalham colocaram esse fator como empecilho, já que não 

sobraria, na vida deles, um tempo para se dedicar a um livro, por puro e simples 

prazer. Após esse diálogo, apresentei a eles a proposta de realizar com eles 

algumas atividades de leitura durante as nossas aulas. 
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3.2 Descrição da proposta 
 

 

3.2.1 Objetivos 

 

 

• Objetivo geral:  

O trabalho proposto pretende realizar uma abordagem crítica do gênero 

policial em sala de aula, a fim de desenvolver no aluno a competência leitora e 

incentivar o gosto pela leitura literária, contribuindo, assim, para a formação do leitor. 

 

• Objetivos específicos:  

Para alcançar o objetivo geral, as seguintes metas devem ser atingidas:  

•  Identificar as dificuldades que os alunos apresentam em relação à 

leitura e interpretação de textos. 

• Mapear os costumes e gostos relacionados à leitura dos alunos, 

visando produzir um perfil esquematizado dos estudantes. 

• Realizar um trabalho de leitura de contos policiais, visando estreitar a 

relação do aluno com o texto literário. 

• Analisar de que forma os elementos da narrativa – personagens, 

espaço, tempo, foco narrativo – constribuem para a construção da atmosfera 

de suspense. 

• Motivar o aluno a seguir as pistas e implícitos do texto, de maneira a 

estimular a construção de inferências. 

 

 

3.2.2 Justificativa 

 

 

Em seu artigo “The guilty Vicarage”, o poeta W. H. Auden inicia suas reflexões 

“confessando” seu vício em romances policiais:  

 
Para mim e para muitos outros, a leitura de romances policiais é um vício, 
como o tabaco ou o álcool. Os sintomas são: primeiro, a intensidade do 
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desejo – se eu tiver algum trabalho para fazer, devo tomar cuidado para não 
pegar um romance policial antes de começá-lo, porque eu não consigo 
trabalhar ou dormir antes de terminá-lo10 (AUDEN, 1984, p. 406). 

  

A dissertação desenvolvida nasceu, primeiramente, de uma motivação 

pessoal: do meu vício em histórias de detetive. Assim como o poeta, não conseguia 

dormir ou fazer outras atividades enquanto não terminasse aquele livro. Bons 

romances policiais têm o poder de nos enveredar no texto, provocando emoções, 

surpresas, reflexões. Através destas histórias, tornei-me leitora. Com o tempo, 

passei para narrativas mais complexas, conheci novos autores e outros gêneros 

literários. Mas no início de tudo estava a avidez e a paixão pelos famosos detetives 

Hercule Poirot e Sherlock Holmes. 

Em minha trajetória como professora da rede pública no ensino fundamental, 

percebi que os alunos apresentam grande dificuldade nas atividades de leitura e 

interpretação textual. Não há um trabalho efetivo com a literatura do 6º ao 9º ano e, 

talvez por isso, há a ausência quase completa de hábitos de leitura por parte dos 

alunos. Dessa forma, está colocada aí a segunda motivação que move este projeto: 

o desafio de tornar a literatura objeto de prática e prazer no âmbito escolar. 

Com o advento do programa de Mestrado Profissional – PROFLETRAS, vêm 

sendo desenvolvidos alguns estudos acerca da leitura e do ensino de literatura, 

porém são escassos aqueles que se dedicam à literatura policial. Talvez esse fato 

se dê pelo preconceito que o gênero policial ainda sofre por uma minoria no meio 

acadêmico que não o considera como “arte”. Alguns teóricos já mostraram esse 

posicionamento, como Tzetan Todorov: “o romance policial tem suas normas; fazer 

‘melhor’ do que elas exigem é ao mesmo tempo fazer pior: quem quiser ‘embelezar’ 

o romance policial, faz ‘literatura’ e não romance policial” (1979, p.95). 

A dissertação tomará direção contrária a esse posicionamento, numa visão 

que não distingue alta e baixa literatura, na esteira dos estudos literários 

contemporâneos que não corroboram essa polarização. E vem contribuir para 

preencher a lacuna das pesquisas sobre leitura literária na escola e formação do 

leitor, utilizando narrativas policiais de enigma para desenvolver habilidades de 

leitura e interpretação e motivar o hábito da leitura literária. 

10 “For me, as for many others, the reading of detective stories is an addiction like tobacco or alcohol. The 
symptoms of this are: Firstly, the intensity of the craving — if I have any work to do, I must be careful not to get 
hold of a detective story for, once I begin one, I cannot work or sleep till I have finished it” 
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Nesse sentido, justifica-se o estudo proposto de modo a contribuir para que o 

ensino da literatura nos anos finais do ensino fundamental seja efetivo e prazeroso 

para o aluno. Pretende-se dessa forma que o desenvolvimento das habilidades de 

leitura auxilie o aluno na disciplina de língua portuguesa e nas demais disciplinas do 

currículo. 

 

 

3.2.3 Descrição metodológica das atividades 

 

 

A dissertação seguiu a metodologia da pesquisa-ação, por apresentar 

propostas que objetivam uma mudança na realidade atual. Segundo Ferrance 

(2000), os participantes desse tipo de pesquisa analisam sua prática educativa de 

maneira sistemática, sendo ela realizada dentro do contexto escolar e tendo como 

protagonistas professores e alunos.  

O termo “pesquisa” já mostra que o trabalho não será constituído apenas pela 

ação ou participação. David Tripp, ao postular sobre a pesquisa-ação, mostra que é 

essencial que a prática seja embasada teoricamente. “A pesquisa-ação é um tipo de 

investigação-ação, conceituada como toda tentativa continuada, sistemática e 

empiricamente fundamentada de aprimorar a prática” (TRIPP, 2005, p.443).  

Os sujeitos envolvidos na pesquisa são os alunos da fase VIII – equivalente 

ao nono ano do ensino fundamental – do CEPM Profª Vera Lúcia Pereira Coelho, 

situado na cidade de Silva Jardim/ RJ. Atuo na rede municipal de ensino como 

professora de Língua Portuguesa desde 2014, nos anos finais do ensino 

fundamental, nas modalidades regular e EJA. Como sempre verifiquei os problemas 

mencionados anteriormente em relação à leitura e ao ensino da literatura, pode-se 

dizer que o objetivo deste trabalho é trazer sugestões que possam ajudar a 

transformar essas situações problemáticas. 

O município de Silva Jardim fica no interior do estado do Rio de Janeiro e 

tem, segundo dados do IBGE, pouco mais de 21.000 habitantes. Na cidade, não há 

muitas opções culturais, como cinemas, por exemplo e, dessa forma, a população 

conta com as iniciativas culturais promovidas pela própria prefeitura.  

Como parte inicial da pesquisa, apliquei um questionário nas duas turmas, 

com o objetivo de traçar um perfil detalhado e esquematizado dos estudantes, que 



70 
 
 

foi exposto no item 3.1.2 desse capítulo. Através desses dados, pude, além de 

esquematizar o perfil das turmas, traçar estratégias para o efetivo contato com o 

texto literário. Como em toda pesquisa participativa, a turma teve um papel de 

destaque nesse planejamento quando discutimos juntos as respostas do 

questionário e os alunos puderam expor seu ponto de vista sobre os textos 

trabalhados na escola e sobre o que eles sentiam falta nas aulas, por exemplo.  

Quanto aos procedimentos metodológicos para o efetivo contato com o texto, 

segui as propostas de Isabel Solé (1998). Ao dissertar sobre a aprendizagem da 

leitura, a autora defende que não há um “método único e fechado, que pode ser 

aplicado a qualquer caso, contexto ou aluno” (SOLÉ, 1998, p. 18), mas sim que a 

compreensão leitora pode ser alcançada através de estratégias. Estas seriam 

ações, procedimentos que visam a formação de leitores autônomos e “caracterizam-

se porque não estão sujeitas de forma exclusiva a um tipo de conteúdo ou a um tipo 

de texto, podendo adaptar-se a diferentes situações de leitura” (SOLÉ, 1998, p. 72).  

Dessa forma, as estratégias não constituem uma “receita de bolo”, uma lista 

padrão de procedimentos, porém, é possível e, algumas vezes, necessário organizá-

las em três momentos importantes que construiriam, de maneira integrada, a 

compreensão: antes, durante e depois da leitura. As estratégias adotadas antes do 

efetivo contato com o texto devem permitir a ativação dos conhecimentos prévios e 

que o leitor tome posse/conhecimento do objeto de estudo e dos seus objetivos. Já 

durante o ato de ler, os procedimentos devem auxiliar a estabelecer inferências, 

previsões e assegurar a compreensão. E, no final, deve-se recapitular o conteúdo e 

ampliar o conhecimento obtido durante a leitura. (SOLÉ, 1998, p.75) 

Além das estratégias mencionadas acima, optamos, nesta pesquisa, por 

utilizar o diário de leitura (DL) como instrumento de incentivo ao desenvolvimento da 

compreensão leitora e à escrita. A presença do gênero nas aulas de literatura 

funciona como estímulo à criatividade, à autonomia, na medida em que o aluno 

expressa livremente suas impressões sobre o texto, colocando em evidência sua 

própria voz. Segundo Anna Raquel Machado (2005), o diário de leituras é:  

 
[...] um texto produzido por um leitor, à medida em que lê, com o objetivo 
maior de dialogar, de “conversar” com o autor do texto, de forma reflexiva. 
Para produzi-lo, o leitor deve se colocar no papel de quem está em uma 
conversa real com o autor, realizando operações e atos de linguagem que 
habitualmente realizamos quando nos encontramos nessa situação de 
interação (MACHADO, 2005, p. 64). 
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Ainda segundo a autora, os DLs podem ser uma alternativa ou 

complementação ao tradicional uso de questionários e resumos, atividades comuns 

de compreensão textual. Além disso, por seu caráter criativo, podem ressignificar o 

papel de professores e alunos nas aulas de língua portuguesa e literatura. 

Consideramos, assim, que seria válida a tentativa de introduzir um instrumento que 

possa inovar no contato do aluno com o texto literário. 

No que diz respeito às obras literárias utilizadas durante a pesquisa, foram 

privilegiados dois contos policiais de enigma11, “A carta roubada”, de Edgar Allan 

Poe e “O último cuba-libre”, de Marcos Rey.  

“A carta roubada” é um dos contos que inicia a tradição das histórias de 

detetive, já que marca uma das primeiras aparições de um personagem que tem a 

atribuição de solucionar crimes usando o raciocínio lógico, o detetive. Nele, o 

protagonista é Auguste Dupin, um homem capaz de solucionar os enigmas mais 

intricados, a partir da observação e dedução. A investigação consistia num processo 

de reflexão e estava baseada no trabalho intelectual, com o objetivo de revelar 

algum fato ao final desse processo, seja a identidade do criminoso ou a localização 

de algum objeto.  

A busca por um item perdido é o cerne do conto “A carta roubada”. A narrativa 

se inicia com o detetive Dupin recebendo, em sua casa, a visita do delegado da 

polícia parisiense, Monsieur G. Angustiado, o policial narra a Dupin um mistério sem 

solução até então, uma carta comprometedora desaparecera. Sabe-se quem roubou 

e onde provavelmente está, mas, mesmo assim, as autoridades não conseguem 

encontrá-la. 

Mesmo com os conselhos do detetive, o valioso objeto que pode ser usado 

numa chantagem no alto escalão da sociedade não é encontrado pelo Monsieur G. 

Então, ele decide oferecer uma recompensa para quem encontre a carta. Frente a 

generosa oferta, Dupin surpreende a todos, entregando a carta ao policial. Ao 

narrador, aturdido, o detetive explica que conseguiu recuperar o documento 

simplesmente através da observação, já que fora visitar a pessoa que estava de 

posse da carta, o ministro D., e ao observar seu escritório deduz que a carta estava 

o tempo todo no lugar mais aparente, no porta-cartas em cima da mesa.  

11 A nomenclatura conto/romance policial de enigma já foi discutida no capítulo 2 da dissertação. 
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A simplicidade do desfecho é desconcertante, pois é muito fácil deixar de ver 

o óbvio. No final de tudo, a carta estava à mostra de quem quisesse recuperá-la, no 

entanto somente um detetive que agiu determinado pela lógica, e dedução, 

colocando-se no lugar da mente criminosa, conseguiu chegar à resolução. 

Esse tipo de desfecho surpreendente é característico da narrativa policial de 

enigma, já que, como o próprio nome diz, há sempre um mistério a ser desvendado. 

O interessante é que o leitor normalmente acompanha as pistas deixadas na 

história, fazendo previsões para desvendar também o final da história. Nesse 

sentido, pode-se dizer que a leitura constitui uma espécie de jogo que envolve e dá 

prazer ao leitor. 

Pensando nisso, considerei válida a seleção do segundo texto analisado 

pelos alunos, o conto “O último cuba libre”, de Marcos Rey. Após ter a experiência 

de uma leitura mais complexa e observar as especificidades do fazer literário através 

da narrativa de Poe, escolhi ofertar aos alunos um conto contemporâneo, com uma 

linguagem mais próxima à dos dias atuais e que se assemelhasse ainda mais dessa 

estrutura de jogo, mencionada anteriormente.  

Marcos Rey foi um escritor e roteirista brasileiro, nascido e falecido na cidade 

de São Paulo, cenário de quase todos os seus livros. Publicou mais de quarenta 

livros e é muito conhecido pelas suas obras policiais voltadas para o público juvenil, 

tendo lançado, pelo menos, quinze livros na coleção Vagalume. O conto “O último 

cuba-libre” é uma aventura do detetive amador Adão Flores, que se vê envolvido no 

assassinato de um amigo, o cantor Julio Barrios. A história, apesar de curta, traz o 

enredo típico à narrativa policial de enigma, com vítima, suspeitos, culpado, pistas 

falsas e uma boa revelação ao final.  

As atividades propostas pretendem, assim, oportunizar o contato com o texto 

literário, estimular o gosto da leitura, a curiosidade dos alunos, a reflexão e o debate 

dos textos trabalhados em sala. A seguir, estruturarei a sequência de atividades, 

planejando os momentos segundo a carga horária das turmas – encontros semanais 

de uma hora e 20 minutos. 

  

Momento 1 – Apresentação do diário de leitura.  
 

O diário de leitura (DL) será um dos instrumentos auxiliares utilizados na 

pesquisa e espera-se que o aluno registre nele suas impressões e expectativas 
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sobre o texto à medida que a leitura vai sendo feita. Mas, apesar de ser uma boa 

proposta, sabe-se que o DL não é um artefato comum na aulas de literatura. Anna 

Raquel Machado (2005) elenca uma série de motivos que justificam a ausência do 

gênero na sala de aula e, dentre os mais importantes, está o pouco interesse em 

transformar esse conhecimento científico em princípios norteadores nos documentos 

oficiais, o que faz com que o DL seja pouco difundido entre os professores. 

Devido à escassez de trabalhos envolvendo DLs, muitos alunos nunca 

ouviram falar de tal gênero e não saberiam como produzi-lo se não houvesse uma 

abordagem anterior ao momento da leitura dos contos policiais. Dessa forma, foram 

elaboradas atividades que proporcionassem esse contato. 

 

Atividade 1 – O que é o diário de leitura?  

Leitura de exemplos de um DL. Diferenças entre o diário íntimo – gênero mais 

conhecido pelos alunos – e o DL. 

 

Atividade 2 – Leitura e debate oral do conto “Enterro televisivo” de Mia Couto. 

Durante o debate das respostas dos questionários, os alunos foram 

encorajados a falar o que sentiam falta nas aulas e eles disseram que não 

apreciavam muito os textos presentes no livro didático e que, mesmo que a maioria 

da sala não gostasse de ler, assuntos diferentes poderiam chamar a atenção. 

Partindo dessa fala dos estudantes, recordei do texto de Mia Couto, que 

mistura humor e drama, através da situação aparentemente absurda de uma viúva 

que deseja enterrar a televisão junto ao corpo de seu marido e que é repreendida e 

até mesmo ridicularizada pelos filhos e parentes. No desenrolar da trama, 

percebemos que a aparente loucura daquela senhora escondia, na verdade, uma 

solidão profunda provocada pelo descaso dos filhos e, dessa forma, só restava a ela 

a companhia da televisão. 

O texto provoca reflexões, emoções e, em alguns casos, lembranças, logo, 

apesar de não ter afinidade com o objeto central da pesquisa, considerei ser um 

bom “pontapé inicial” para as próximas leituras literárias.  

 

Atividade 3 – Entrega e registro dos diários de leitura. 

Para que os alunos se familiarizassem ainda mais com o gênero, um pequeno 

caderno deve ser ofertado, no qual eles podem realizar os registros durante a leitura.  
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Momento 2 – Antes da leitura 
 

A motivação para a leitura é um fator essencial em toda proposta de 

atividades que tenha como objetivo a formação do leitor. Especialmente em classes 

em que há um número expressivo de alunos que declaram não gostar de ler, essa 

primeira etapa deve ser marcante o suficiente para despertar o interesse.  

Outra preocupação foi a questão dos objetivos envolvidos na atividade. Nas 

respostas do questionário para o item: Por que você lê? A maior parte das respostas 

mostra que os alunos participantes da pesquisa procuram adquirir informação e 

conhecimento. Ler por prazer foi a opção de somente cinco alunos e, apesar do 

gosto pela leitura ser algo muito pessoal e socialmente construído, acredito, sim, que 

a escola pode estimulá-lo. Dessa forma, a primeira atividade objetiva mostrar que é 

possível ter prazer no ato de ler e que isso pode transformar a vida de uma pessoa.  

 

Atividade 1: Exibição, no auditório da escola, do filme “Os fantásticos livros voadores 

do Sr. Modesto Máximo”. 

O filme, que foi contemplado com o Oscar de melhor curta de animação em 

2012, narra, apenas através de imagens, a história do Sr. Modesto Máximo, um 

homem que, num dia tranquilo, sentado em sua varanda, é tomado de surpresa por 

uma ventania devastadora. O personagem é levado a um lugar diferente totalmente 

destruído, as pessoas parecem desoladas e tristes, mas tudo isso muda quando ele 

vê uma mulher sendo carregada por livros voadores. 

Ao segui-la, o Sr. Modesto chega a uma casa antiga, parecida com uma 

biblioteca e lá ele começa a viver no mundo dos livros, experimentando todos os 

sentimentos possíveis através deles. O filme mostra, com beleza e sensibilidade, 

como o mundo pode ser mais colorido e interessante com as palavras e o objetivo é 

que os alunos percebam essa ideia ao longo do filme.  

 

Atividade 2: Preparando para a leitura – Resolução de enigmas. 

O raciocínio lógico, a observação de pistas para se chegar a uma conclusão 

são os elementos chave dos contos e romances policiais de enigma. Para que os 

alunos comecem a se habituar com o clima investigativo, serão propostos dois 

pequenos enredos que apresentem um mistério a ser resolvido.  
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Esta história que se assemelha a uma espécie de jogo também objetiva 

despertar o interesse para uma leitura mais longa que apresente a mesma estrutura. 

Segundo Isabel Solé, “um fator que sem dúvida contribui para o interesse da leitura 

de um determinado material consiste em que este possa oferecer ao aluno certos 

desafios” (SOLÉ, 1998, p.91). Os alunos devem ser estimulados a debater, chegar a 

uma conclusão e explicar como esse desfecho foi construído. Os enigmas propostos 

são “O sonho maldito” e “O roubo de 1 milhão de dólares” e constarão no anexo 

desse trabalho. 

 

Atividade 3: Preparando para a leitura – Entrando no mundo do romance policial. 

• 1º etapa - Exibição de imagens – detetives clássicos, atuais e releituras. 

Exercício oral: Você conhece esses personagens? O que eles fazem? O que 

eles têm em comum? 

• 2º etapa – Análise de capas de livros policiais.  

Segundo Jacqueline Barbosa (2012), a análise de fragmentos, imagens dos 

livros e seus títulos são uma forma de investigar o conhecimento prévio do aluno. 

Dessa forma, espera-se que o estudante identifique elementos inerentes ao mundo 

do mistério, do enigma e possa até mesmo encontrar pistas sobre o enredo. Serão 

analisadas as capas de O cão dos Baskervilles, de Conan Doyle e O mistério dos 5 

estrelas, de Marcos Rey. 

 

Figura 1 - Capa de O cão dos Baskervilles 

 
Fonte: Google, 2017. 
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Figura 2 – Capa de O mistério dos 5 estrelas 

 
Fonte: Google, 2017. 

 

• 3ª etapa – Como tudo começou? Apresentação de Edgar Allan Poe e de sua 

obra 

Power Point e exposição de vídeos sobre Edgar Allan Poe e algumas das 

suas obras.  

O primeiro vídeo é o da blogueira Isabella Lubrano, do canal “Ler antes de 

morrer”, que traça, através de uma linguagem descontraída, um panorama da vida e 

obra de Edgar Allan Poe. O objetivo é aproximar o conteúdo e o autor do universo 

multimidiático, aproveitando a ferramenta youtube, tão apreciada pelos alunos. 

O segundo é um episódio do desenho “Os Simpsons”, que apresenta uma 

releitura do poema “O Corvo”. O episódio é interessante, pois traz o texto original e 

integral, interpretado pelo personagem Homer Simpson. Essa junção gera uma 

comicidade inesperada e proporciona o conhecimento, mostrando aos alunos que 

mesmo um texto escrito no século XIX pode ser moderno. 

O terceiro vídeo dessa atividade é um booktrailer, um conceito criado na 

mesma proposta que existe para filmes e que vem sendo utilizado por muitas 

editoras para divulgar os lançamentos. Ele consiste na prévia de uma obra literária, 

apresenta seus melhores momentos e objetiva instigar o leitor. Utilizamos o 

booktrailer do conto “A carta roubada” como forma de criar expectativas para a 

leitura e aguçar a curiosidade. 
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Momento 3 – A leitura 
Atividade 1 – Leitura do conto “A carta roubada”. 

Após todas essas atividades de contextualização, chegamos ao momento da 

leitura. Espera-se que, neste ponto, os alunos já reconheçam elementos inerentes 

ao universo da narrativa policial e que, principalmente, já tenham expectativas sobre 

o que será lido. Para a leitura do conto “A carta roubada”, a estratégia adotada será 

a leitura compartilhada em voz alta.  

Ler em voz alta é uma prática afetiva, em primeiro lugar, na medida em que 

pode evocar recordações da infância, de uma figura importante, como um familiar ou 

amigo que contava histórias, por exemplo. Além disso, no início da vida escolar, 

quando ainda não sabíamos decodificar as letras, ouvir a professora lendo foi nosso 

primeiro elo com textos. Podemos dizer, assim, que ouvir histórias é uma das 

principais maneiras de aguçar a curiosidade do aluno para que, posteriormente, ele 

opte por ler o texto escrito.  

Sobre o uso dessa estratégia na escola e seu potencial na formação de 

leitores, Elisa Dalla-Bonna diz que: 

 
O objetivo do mediador da leitura em voz alta deve ser o de iniciar – ou 
introduzir – os alunos no universo da leitura, mas com vistas a conduzi-los 
para a autonomia, para a independência, para a descoberta dos interesses 
individuais, de forma a criarem as condições para a sua constituição como 
autênticos leitores (DALLA-BONNA, 2017, p. 115). 

  

Esses objetivos só serão alcançados, no entanto, se o professor mediador 

realizar esta tarefa com expressividade. O contato prévio com o texto, o tom de voz, 

a postura e as pausas que provocam o suspense são fatores a serem observados 

para que a leitura em voz alta não se torne enfadonha e provoque, ao contrário do 

que é desejado, a aversão. 

A leitura compartilhada vem complementar as estratégias utilizadas para a 

formação do leitor literário. De acordo com Isabel Solé (1998): 

 
A ideia que preside as tarefas de leitura compartilhada é, na verdade, muito 
simples: nelas, o professor e os alunos assumem – às vezes um, às vezes 
os outros – a responsabilidade de organizar a tarefa de leitura e de envolver 
os outros na mesma. (...) Nestas tarefas ocorre, de maneira simultânea, 
uma demonstração do modelo do professor e o assumir progressivo de 
responsabilidades de parte dos alunos (SOLÉ, 1998, p.118). 
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A autora ainda mostra a importância da figura do professor como um guia ou 

modelo nas tarefas de leitura compartilhada, já que de acordo com essa perspectiva, 

“os alunos e alunas sempre podem aprender a ler melhor mediante as intervenções 

do seu professor” (SOLÉ, 1998, p.117). Mas, apesar desse papel importante, o 

docente deve atentar para o fato de que a sua intervenção pode ser maior ou menor 

dependendo do grau de autonomia dos alunos e que estes sempre devem ser 

estimulados a uma leitura autônoma. 

Durante a atividade, adotarei as quatro estratégias de compreensão textual 

que devem ser estimuladas na ocasião da leitura compartilhada elencadas por 

Solé12. São elas: a formulação de previsões e perguntas sobre o texto, o 

esclarecimento de dúvidas e o resumo das ideias do texto. Os alunos serão 

encorajados a registrar todas as suas impressões no DL. 
 
Momento 4 – Depois da leitura. 

Após a leitura da obra central dessa pesquisa – o conto “A carta roubada” – 

partiremos para um momento de reflexão sobre o texto literário e a expansão dos 

conhecimentos adquiridos quando observarmos a permanência da narrativa policial 

na contemporaneidade e sua relação com outros suportes como filmes e jogos. Ao 

final das atividades, haverá a socialização opcional dos DLs. 

  

Atividade 1 – Leitura do conto “O último cuba-libre”, de Marcos Rey. 

Feita a leitura de um texto inaugural e complexo, como o de Poe, o objetivo é 

que os alunos observem como a estrutura do conto de enigma se apresenta na 

contemporaneidade. Espera-se que eles construam suas previsões e busquem nas 

pistas do texto uma resposta para o mistério. Sendo assim, “O último cuba-libre” 

será apresentado aos discentes sem a parte final para estimular a apropriação das 

estratégias mencionadas.  

 

Atividade 2 – Uma aula diferente: jogos e vídeos. 

A atividade 2 objetiva mostrar a estrutura da narrativa policial de enigma em 

jogos e filmes, indo além do livro, como objeto formal. A aula será direcionada para o 

aprendizado por meio da diversão, de atividades lúdicas. Escolhi jogos de tabuleiro 

12 A autora cita Palinscar e Brown (1984) ao falar sobre estas estratégias. 
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“Detetive” e “Clue” que, além de apresentarem a temática trabalhada, permitem um 

grande número de jogadores. Nos dois, os participantes devem percorrer os 

cômodos de uma mansão, interrogando uns aos outros para descobrir três questões 

cruciais: quem matou? Onde? Com que arma? 

 

Atividade 3 – Um novo final. 

É comum que, durante a leitura de uma narrativa de enigma, nós tentemos 

seguir os passos do detetive e desvendar antes ou com ele o final da história. 

Normalmente, os bons autores conseguem ludibriar o leitor através de pistas falsas 

e complicações no enredo fazendo com que o desfecho não seja aquele que 

imaginamos. Esta última atividade permite ao aluno criar um novo fim para um dos 

contos lidos e, além disso, praticar todas as estratégias vistas ao longo das 

atividades, uma vez que ele teria que manter a estrutura de um conto de enigma e a 

coerência entre o desenrolar da trama e seu novo final. 
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4 RELATO DE EXPERIÊNCIA E DISCUSSÃO TEÓRICA DOS RESULTADOS  
 

 

A proposta de atividade realizada nas turmas de fase VIII, do CEPM Prof.ª 

Vera Lúcia Pereira Coelho, foi uma experiência significativa para confirmarmos as 

hipóteses que levantamos antes de desenvolvermos a pesquisa e, especialmente, 

para mostrarmos que o ensino de literatura no ensino fundamental é possível, 

necessário e satisfatório, mesmo com todos os obstáculos a serem enfrentados. 

A primeira dificuldade foi de ordem estrutural, pois não havia, na escola, 

exemplares do livro Histórias extraordinárias, de onde retiramos o conto “A carta 

roubada” para que os alunos pudessem realizar a leitura e, dessa forma, a única 

opção foi a cópia do texto que efetuei com recursos próprios. Esta foi a mesma 

solução encontrada para que os alunos tivessem um caderno à parte que servisse 

como diário de leitura. 

Quanto à recepção dos alunos, num primeiro momento, não considero que 

houve dificuldade no sentido de indisciplina ou desinteresse durante a aplicação, 

pelo contrário, a maior parte dos alunos ficou curiosa e contribuiu bastante para a 

pesquisa. Aqueles que não se identificaram com a proposta e não quiseram 

participar começaram simplesmente a se ausentar das aulas, o que foi um aspecto 

negativo. Percebi também que, apesar da expectativa dos alunos, houve um 

estranhamento muito grande diante da proposta, especialmente na turma 2.  

Considero esse estranhamento algo natural, uma vez que o contato desses 

estudantes com o texto literário era escasso e a maioria ainda não tinha lido um 

texto da extensão do conto “A carta roubada”, que apresenta 21 páginas na edição 

trabalhada em sala. Muitos se mostraram preocupados porque acreditavam que não 

iriam conseguir fazer a leitura, entender o texto e alguns iam além, questionando se 

este trabalho iria influenciar nas notas bimestrais.  

Como o cerne desta pesquisa é a formação de leitores e a disseminação do 

gosto, de sentimentos positivos envolvidos no ato de ler literatura, não houve uma 

avaliação tradicional, com provas e fichas, às quais eu poderia ter atribuído uma 

pontuação. Preferi observar as propostas de Isabel Solé (1998) sobre avaliação 

formativa, aquela em que somamos informações ao longo do processo, ajustando-o 

continuamente. Segundo a autora:  
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Para avaliar os alunos, durante o seu processo, averiguando se falham ou 
obtêm sucesso, além de verificar em que e tentando inferir o porquê. Mas 
também para avaliar a própria intervenção, o ensino, para ajustá-lo 
progressivamente, para adaptá-lo, modifica-lo e enriquecê-lo. Este – e não 
outro – é o sentido global da avaliação do ensino da leitura (SOLÉ, 1998, p. 
170). 

  

Nesse sentido, procurei avaliar e reavaliar a sequência de atividades 

continuamente, adaptando e modificando aquilo que não deu certo. Busquei 

valorizar ainda mais a oralidade, aquilo que os alunos expressavam em voz alta 

durante a leitura, já que eles apresentaram muita dificuldade em transferir esse 

sentimento para o papel. Os registros no DL também fizeram parte dessa avaliação. 

Vale ressaltar que a socialização dos mesmos foi opcional, ou seja, os alunos 

escolheram entregar ou não o caderno, mas todos foram encorajados a escrevê-lo. 

Como exposto no capítulo 3, a sequência de atividades foi montada em torno 

de 4 momentos – apresentação dos DLs, antes, durante e após a leitura –, sendo 

estes desmembrados em atividades desenvolvidas ao longo das aulas. O relato de 

experiência será desenvolvido, então, seguindo a mesma ordem apresentada na 

seção anterior.  

 

 

4.1 “O que é para escrever aqui, professora?”: minha experiência com o diário 
de leitura 

 

 

O gênero diário de leitura, como já dito no capítulo anterior, é inovador e 

relevante para o ensino de literatura, mas, ao mesmo tempo, ainda é pouco 

explorado nas salas de aula. Esse último aspecto, na verdade, é o que torna o 

trabalho com os DLs desafiador para o professor e para o aluno, já que a carência 

de exemplos práticos e, consequentemente, da disseminação da abordagem do 

gênero na escola faz com que ele seja pouco ou, até mesmo, não conhecido pelo 

docente. 

Em minha experiência como professora do ensino fundamental e médio, ouvi 

falar poucas vezes do DL e não tive acesso a exemplos de sequência de atividades 

que privilegiassem o gênero, portanto nunca o tinha utilizado em minhas aulas. 

Apesar das dificuldades que imaginei encontrar por essa falta de familiaridade, 
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considerei que o uso dessa ferramenta seria uma boa opção para estimular os 

alunos a terem uma escrita mais autônoma e a compartilharem suas emoções 

acerca do texto literário. Sendo assim, após adquirir os cadernos com recursos 

próprios, apresentei a proposta às turmas 1 e 2 e iniciei o trabalho do momento 1 – 

apresentação dos DLs. 

A atividade 1 consistiu na leitura de um trecho de DL e na abordagem das 

suas diferenças para com o diário íntimo, pois considerei que este seria um gênero 

mais conhecido dos alunos. Após uma conversa com os estudantes em que foi feita 

a sondagem sobre o que eles consideravam e conheciam sobre um diário, iniciamos 

a leitura do exemplo.  

 

Figura 3 – Exemplo de diário de leitura – A culpa é das estrelas 

 
Fonte: Disponível em: <https://diario-de-leitura-arita-lima.webnode.com/products/a-culpa-e-

das-estrelas/>. Acesso em: 10 maio de 2017. 
  

Esse exemplo foi escolhido por A culpa é das estrelas se tratar de uma obra 

bastante conhecida que, inclusive, já foi adaptada para o cinema. Muitos alunos 

demonstraram curiosidade, pois ignoravam que existia um livro por trás do filme. 

Após a apreciação do trecho, houve uma conversa sobre ele e os estudantes das 

duas turmas identificaram facilmente que este registro foi feito no início da leitura e 

quais foram os sentimentos que o texto literário despertou no autor do DL.  

Também focamos no aspecto da linguagem informal utilizada, através dos 

termos “fuçando” e “to”, por exemplo. Como a maioria manifestou conhecer a 

história, questionei como eles achavam que os registros continuariam: a autora do 
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DL continuaria empolgada com o livro ou não? Os alunos interagiram bastante e 

alguns colocaram sua opinião sobre a história. 

Ao notar que os estudantes estavam entendendo a proposta, apresentei um 

pequeno resumo esquematizado, mostrando o que é um diário de leitura e como 

iríamos preenchê-lo ao longo das atividades.  

Na ocasião da aplicação, percebi que as atividades 2 e 3 – leitura do texto de 

Mia Couto e oferta e registro do diário de leitura – deveriam ser feitas de modo 

concomitante e não separadas, pois não faria sentido que o aluno lesse o texto todo 

e só depois preenchesse o diário. Dessa forma, antes do início da atividade 2, 

entreguei os cadernos às turmas. 

Na turma 1, a recepção foi boa e muitos perguntaram se poderiam desenhar 

nos cadernos. Deixei claro que o diário era deles e que poderiam se expressar da 

maneira que desejassem. Na aula seguinte, vi alguns exemplares customizados, de 

acordo com o gosto do seu dono (figura 4). Já na turma 2, os alunos ficaram 

divididos, alguns curiosos, outros indiferentes.  

 

Figura 4 – Diários de leitura customizados 

 
Fonte: A autora, 2017. 

  

Partimos para a leitura e debate oral do texto “Enterro televisivo”, de Mia 

Couto. Sobre o título do texto, surgiram algumas hipóteses e a leitura do desenrolar 

da trama foi produtiva. Na turma 1, os alunos foram mais participativos, mas a 

maioria pediu para preencher o DL em casa. Já na turma 2 percebi desinteresse, 

alguns alunos manifestaram que não estavam gostando da história. Por ser a 
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primeira atividade envolvendo o DL imaginei que seria difícil, mas não previa 

algumas dificuldades que tivemos ao longo do percurso.  

Nas duas turmas, os alunos estavam muito preocupados com a exatidão do 

que iriam escrever, numa ideia de certo e errado que não cabia ali. A pergunta 

recorrente, especialmente na turma 2 era “Mas o que é para escrever aqui, 

professora?” e ela mostra como nós, professores, estamos falhando no ensino de 

uma escrita autônoma.  

Para auxiliar nessa primeira escrita, coloquei tópicos no quadro, alguns em 

forma de pergunta, como forma de nortear essa escrita e nesse momento pude 

perceber alunos fazendo seus registros: 

“Achei o texto estranho mas depois que li achei muito legal porque até depois 

da morte ela pensou no marido. Ela queria enterrar a televisão para fazer companhia 

ao marido no caixão. O texto não fala sobre problema nenhum, só achei diferente” 

(Aluna P. turma 1). 

“Acho que a viúva está mais preocupada com a compra da televisão do que 

com o marido morto. Um absurdo, não entendo como uma pessoa tem mais amor e 

carinho por um objeto do que a pessoa que viveu com ele a vida toda” (Aluna N., 

turma1). 

Imaginei, então, que na continuação da sequência de atividades as turmas 

estariam mais familiarizados com o DL, mas, infelizmente isso não ocorreu e precisei 

traçar novas estratégias, que detalharei nos próximos tópicos. A resistência foi muito 

maior na turma 2 em que vários alunos se negavam a registrar suas impressões no 

caderno e reclamavam, pois queriam exercícios sobre os textos. Nessa mesma 

turma, um aluno, que chamarei de D., disse a mim que não queria fazer o diário, 

porque era “coisa de mulher”.  

Esse preconceito, esse pensamento machista, que, na verdade, era 

direcionado ao gênero diário íntimo, foi uma das barreiras que encontrei para 

prosseguir o trabalho com os DLs. Expliquei novamente a proposta para as turmas, 

mas, mesmo assim, poucos alunos realizaram as atividades nele e escolheram 

socializá-lo comigo. 

Apesar dessa resistência, insisti nos DLs e não houve imposição ou 

obrigatoriedade na sua escrita e entrega. Considero que, além dos resquícios do 

ensino tradicional arraigados nesses alunos, o meu preparo como docente e o 

cronograma limitado foram fatores determinantes para que a atividade não tenha 
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atingido seus primeiros objetivos. Certamente, as turmas precisavam de um trabalho 

maior e mais aprofundado com o gênero antes dessa intervenção.  

Mesmo assim, pode-se dizer que os percalços do caminho percorrido durante 

a aplicação foram de grande valia, na medida em que mostraram a necessidade e o 

valor da mudança, de planejar novamente, de reinventar aquilo que já estava 

considerado pronto. Considero também que, mesmo que tenha atingido um número 

pequeno de alunos, a experiência destes poucos com o DL foi, com certeza, 

relevante e enriquecedora.  

 

 

4.2 Que pistas vamos seguir?: a preparação para a leitura  
 

 

A etapa de preparação para a leitura apresentava três atividades que 

contavam com o suporte midiático de imagens e vídeos e isso fez com que os 

alunos se mostrassem empolgados, já que eles apreciam bastante as aulas 

ministradas no auditório da escola. Apesar de termos, em nossa instituição, um 

aparelho de datashow, escolhi reproduzir o conteúdo na televisão, por uma questão 

de praticidade – nossos encontros já eram curtos em comparação com os tempos de 

aula do ensino regular e eu não queria perder tempo montando a aparelhagem. 

A primeira atividade consistiu na apresentação do filme “Os fantásticos livros 

voadores do Sr. Modesto Máximo”. Na turma 1, os alunos gostaram do vídeo, mas 

alguns manifestaram não ter entendido a história. Sendo assim, passamos o filme 

novamente e fui pausando em alguns pontos e comentando junto com eles. Dessa 

forma, comentários interessantes surgiram. 

De forma geral, todos entenderam que o livro velho só “voltou à vida” após a 

leitura do Sr. Modesto. O aluno A. esclareceu para a turma que os livros voando 

eram “as asas da imaginação”. Depois de uma boa discussão, a aluna H. fez um 

relato que me emocionou ao dizer que nunca comprou um livro, não leu, nem 

segurou um nas mãos. Ela se referia a um livro de ficção, já que sempre teve 

contato com livros didáticos e que sonhava em um dia poder comprar um romance. 

Na aula seguinte levei para ela um dos livros da minha coleção pessoal, com a 

temática apreciada pela aluna: história de amor. 
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A turma 2 também viu o vídeo de maneira positiva e o debate levou bastante 

tempo, quase todos deixaram sua opinião. Destaco as falas do aluno G., que 

compreendeu a poesia existente no curta metragem e tomou a palavra várias vezes, 

dando excelentes contribuições, como, por exemplo: “O Sr. Modesto ficou preto e 

branco porque perdeu sua história”, “quando ele [o sr. Modesto] se tornou leitor, 

salvou a vida dele e a do livro”, “talvez o livro estivesse morrendo por falta de 

alguém para ler”.  

Na aula seguinte, iniciamos a atividade 2 – resolução de enigmas – a partir 

dos dois pequenos enredos “O sonho maldito” e “O roubo de 1 milhão de dólares”. O 

primeiro enigma era simples e a pista para desvendá-lo estava logo no título, pois se 

o vigia era noturno, ele não poderia dormir em serviço, logo não poderia ter 

sonhado. O mistério foi resolvido rapidamente pelos alunos. 

Já o segundo enigma exigia uma análise conjunta da imagem e do texto para 

que a verdade fosse revelada. Os alunos demoraram um tempo para descobrir que 

a chave da questão estava na imagem da cama arrumada, o que não poderia 

ocorrer se o empresário afirmara ter dormido nela. Foi interessante notar como as 

turmas se esforçaram para entender a trama, reunindo-se em grupos para conseguir 

chegar à solução.  

O esforço e o envolvimento dos estudantes mostram que a atividade foi 

importante para a formulação de hipóteses e inferências, habilidades necessárias 

para a compreensão de qualquer texto, sobretudo os do gênero policial. O caráter 

lúdico da atividade traz o aspecto de jogo, o que é motivador para a leitura. 

Prosseguimos com a atividade 3, cujas primeiras etapas consistiram na 

ativação dos conhecimentos prévios através da análise de imagens. Os alunos da 

turma 1 afirmaram não saber nomes de detetives famosos, mas participaram 

ativamente da análise das capas dos livros, alguns manifestando, inclusive, o que 

esperariam do enredo. A turma 2 lembrou do icônico detetive Sherlock Holmes e de 

algumas séries de TV inspiradas no personagem, eles também apreciaram a 

atividade das capas, trazendo boas contribuições. 

Ainda na atividade 3, seguimos com os vídeos que trariam uma visão mais 

específica sobre Edgar Allan Poe e uma parte de sua obra. Os alunos ficaram 

atentos e curiosos e, na turma 1, conseguiram identificar as referências no desenho 

“Os Simpsons”, como o busto de Poe acima da porta e os livros do autor que caíram 
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da estante. Observando essa interação, acredito que esta atividade tenha 

contribuído para a ampliação do repertório, do conhecimento de mundo deles. 

Apesar desses comentários positivos, notei que somente os alunos da turma 

1 fizeram relatos no DL sobre a última atividade. Alguns pesquisaram na internet 

sobre a vida de Poe e transcreveram no caderno, outros preferiram expressar como 

a vida do autor norte-americano os deixou intrigados: 

 “O que me chamou atenção foi o mistério de nunca ninguém saber como ele 

[Poe] morreu. É claro que o cara tinha um rosto meio que de doido, mas ele era o 

cara, buscou o seu sonho, mesmo sem família e sem mulher. Ele tem os meus 

parabéns” (Aluno J., turma 1). 

“A esposa e a mãe morreram com a mesma doença e o que mais me intriga é 

que a morte dele é um mistério que ninguém até hoje sabe o que aconteceu com 

ele” (Aluno V., turma 1). 

Há também comentários sobre as outras atividades: 

“A imagem que me chamou atenção foi a do lobo que tem os olhos vermelhos 

com boca estranha e uma floresta macabra muito assustadora” (Aluno V., turma 1, 

sobre a capa do livro O cão dos Baskervilles). 

“Gostei das imagens com um pequeno texto que a gente teria que investigar o 

fato o acontecimento” (Aluna N., turma 1) 

“O vídeo do corvo apresenta falas diferentes” (Aluna R., turma 1) 

Pelos relatos oral e escrito dos alunos, é perceptível que o objetivo de 

preparação para a leitura e de aguçar a curiosidade foi alcançado, o que comprova a 

importância desse momento anterior ao contato com o “texto base”. Essa etapa de 

motivação também dá ao aluno o suporte necessário para compreender melhor o 

texto literário, evitando frustrações, como nos mostra Isabel Solé13: “Para que uma 

criança se sinta envolvida na tarefa de leitura ou simplesmente para que se sinta 

motivada em relação a ela, precisa ter alguns indícios razoáveis de que sua atuação 

será eficaz (...)” (1998, p.92). 

  

 

 

13 A autora refere-se a uma criança, mas acredito que podemos aplicar essa ideia a qualquer aprendiz que se 
sinta inseguro diante da leitura de um texto mais complexo. 
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4.3 Desvendando enigmas 
 

 

Considerando que as estratégias de contextualização foram bem sucedidas, 

passamos à distribuição das cópias do conto “A carta roubada” e sua leitura. A fim 

de estimular o registro inicial no DL, coloquei dois questionamentos no quadro, que 

deveriam servir como reflexão sobre o título. São eles: 

1) Para que serve uma carta? Esse meio de comunicação é usado hoje em dia? 

2) O que faria uma pessoa roubar uma carta? 

A interação oral foi muito produtiva e os alunos levantaram hipóteses, mas 

também percebi – e comprovei posteriormente – que eles estavam copiando as 

questões para respondê-las no diário de leitura. Nesse sentido, a maioria escreveu, 

cada um ao seu modo, que a motivação para o roubo da carta seria a curiosidade ou 

a apropriação de algo de valor que pudesse estar junto a ela.  

A leitura em voz alta agradou bastante aos alunos e todos os presentes 

colaboraram fazendo silêncio e prestando atenção ao conteúdo. Já foi dito, no 

capítulo anterior, que ler em voz alta é um mecanismo eficiente para promover a 

interação entre texto e aluno, por isso procurei realizar uma leitura expressiva, 

enfatizando a diferença de vozes nos diálogos, interpretando a surpresa e a 

hesitação dos personagens que construíam a atmosfera de suspense. 

Dessa forma, a leitura tornou-se, realmente, um mecanismo de interação e 

não apenas a verbalização inexpressiva de um texto, como nos mostra Rildo Cosson 

(2014): 

 
Ler para o outro nunca é apenas oralizar um texto. Ledor e ouvinte dividem 
mais que a reprodução sonora do escrito, eles compartilham um interesse 
pelo mesmo texto, uma interpretação construída e conduzida pela voz, além 
de outras influências recíprocas que, mesmo não percorrendo os caminhos 
sugeridos pela ficção, são relações importantes de interação social 
(COSSON, 2014, p. 104). 

 

A leitura compartilhada e em voz alta só era interrompida para esclarecer as 

dúvidas dos alunos, em sua maioria relacionadas ao vocabulário. A leitura de todo o 

conto levou quatro aulas, pois a intercalamos com discussões, atividades e um 

tempo reservado ao registro no diário de leitura (mesmo que os alunos não o 

fizessem, sempre reservava um tempo da aula para o DL).  
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Ao fim da primeira parte do conto, na qual são apresentados os personagens 

e o mistério em si, realizamos uma atividade que visava explorar as características 

da narrativa de enigma e seus personagens típicos. Inspirado no quadro de 

personagens apresentado por Jacqueline Barbosa (2012) em suas sugestões de 

sequência de atividades, construímos nosso próprio quadro com o nome dos 

personagens do conto e mais duas informações relevantes no enredo. 

 

Figura 5 – Quadro proposto por Jacqueline Barbosa (2012) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: BARBOSA, 2012. 

 

A sugestão da autora citada é que o aluno vá preenchendo o quadro ao longo 

da leitura e que essa ferramenta o auxilie na dedução. Em nosso caso, o objetivo 

primeiro era, através do esquema de quem são os personagens e o que fazem na 

história, auxiliar o aluno evitando que ele se confundisse com os nomes e que isso 

prejudicasse a compreensão. Há também os espaços “Onde você imagina que está 

a carta?” e “Onde realmente estava a carta?”, nos quais os alunos puderam 

comparar a sua hipótese inicial à resolução da história. Vejamos alguns quadros 

produzidos pelos alunos: 
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Figura 6 – Quadro de personagens 

 
Fonte: Diário de leitura da aluna R., turma 1.  

 

Figura 7 – Quadro de personagens 

 
Fonte: Diário de leitura do aluno J., turma 1. 
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 Figura 8 – Quadro de personagens 
 

 
 

   Fonte: Diário de leitura da aluna N., turma 1. 

  

A figura do narrador, normalmente um amigo do detetive em todas as 

narrativas de enigma, foi facilmente identificada pelos alunos e pudemos recapitular 

o estudo já feito em outras séries sobre os narradores personagem e observador e 

sua importância na trama.  

Observamos também que as previsões construídas acerca do paradeiro da 

carta foram variadas, mas, ao mesmo tempo, mantinham uma coerência com o 

texto, ou seja, eram hipóteses possíveis no conto. Além destas respostas, alguns 

alunos imaginaram que a carta estaria debaixo do colchão ou do travesseiro do 

ministro D. 

O interessante é que, com o decorrer das aulas, os alunos da turma 1 foram 

ficando mais curiosos, especialmente quando Dupin revelou estar de posse da carta 

e eu interrompi a leitura. Alguns alunos continuaram a ler sem a minha intervenção 

para saber o final do mistério, pois eu só iria continuar na aula seguinte. Quando 

chegou o dia, aqueles que já sabiam do desfecho pediram para ler em voz alta e 

foram se revezando, se organizando de forma autônoma para terminar o conto. 

Considerei muito significativa esta atitude deles, uma vez que, além de terem se 

envolvido com o texto, esses jovens quiseram tomar a palavra e ler para os outros.  

Este resultado é, na verdade, o fruto de um trabalho com leitura 

compartilhada, pois, como afirma Isabel Solé (1998), durante as tarefas em sala é 

natural que o aluno vá assumindo o controle até que chegue ao ponto da leitura 
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independente, aquela que acontece por iniciativa dos próprios discentes, em que 

estes põem em prática as estratégias aprendidas. A autora ainda completa: “Não 

devemos esquecer que a finalidade última de todo o ensino – e isso também ocorre 

no caso da leitura – é que os aprendizes deixem de sê-lo e dominem com autonomia 

os conteúdos que foram objetos de instrução” (SOLÉ, 1998, p.121). 

Terminado o conto, os alunos da turma 1 mostraram toda a sua inquietação. 

Eles tinham muita expectativa sobre o final e a maioria se mostrou decepcionada 

com a simplicidade da resolução do enigma. Fiz algumas intervenções no debate, 

mostrando, inclusive, que é natural não gostar de uma história e aproveitei para 

propor que eles escrevessem esses sentimentos no DL e que fizessem uma 

reescritura do desfecho, do jeito que eles gostariam.14  

Porém, a proposta não agradou a turma, acredito que esse envolvimento com 

um texto literário foi algo novo para a maioria e o fato de não apreciar o desfecho 

trouxe, para eles, uma certa frustração. Por mais que esse sentimento possa 

parecer negativo, não devemos desprezar o fato de que houve uma interação 

intensa com a obra. Vincent Jouve diz que “se a leitura é uma experiência, é porque, 

de um modo ou de outro, o texto age sobre o leitor” (2002, p.123). E é inegável que 

o conto de Poe agiu sobre esses estudantes.  

Já aqueles que afirmaram gostar da história também não fizeram a atividade 

de reescritura, dizendo que não mudariam nada no conto. Para que ao menos os 

sentimentos causados pelo texto fossem registrados, lancei mão novamente de um 

enunciado norteador: “Explique o que você achou do final da história”, que foi 

respondido no diário de leituras. A seguir, algumas opiniões dos estudantes: 

“Não gostei muito. Achei que deveria ter mais emoção na hora de recuperar a 

carta. Foi muito fácil” (Aluna R., turma 1). 

“Eu achei sem graça porque o Dupin estava com a carta o tempo todo e só 

queria pegar uma peça no Ministro D. Não recomendaria a ninguém porque é muito 

grande o texto e sem graça” (Aluna N., turma 1). 

“O começo foi muito show mas o final não foi tão maneiro” (Aluno H., turma 1) 

“Simples. Eles fizeram uma tempestade no copo de água sem saber que a 

carta estava debaixo do nariz deles e não sabiam” (Aluno W., turma 1). 

Há também opiniões positivas: 

14 Esta já seria uma atividade do momento 4 que resolvi apresentar aproveitando o sentimento dos alunos diante 
do texto. 
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“Interessante porque eu nunca imaginei que a carta iria estar onde estava” 

(Aluna S., turma1) 

“No começo não achei muito interessante não, mas depois que ele esclareceu 

ficou mais interessante” (Aluno J., turma 1).  

Apesar de não ter seguido o que realmente seria um DL – um texto produzido 

pelos alunos – avalio como positivo o fato de que os alunos da turma 1 conseguiram 

expressar sua opinião sem as “amarras” do que o professor consideraria certo ou 

errado. Este objetivo não foi alcançado, por exemplo, na turma 2. Durante todo o 

processo de leitura, percebi o desinteresse e a ausência de alunos que não queriam 

fazer parte das atividades. Poucos participaram das interações orais, nenhum 

entregou o diário de leitura, e esse fato foi determinante para que eu traçasse novas 

estratégias para a última etapa desta intervenção. 

 

 

4.4 A investigação continua 
 

 
A última etapa da intervenção teria, originalmente, três atividades e pretendeu 

mostrar a narrativa de enigma na contemporaneidade, como meio de o aluno situar 

historicamente o gênero e conhecer outros títulos e autores. Para isso, continuamos 

a leitura de um texto literário, dessa vez, privilegiando o conto “O último cuba-libre”, 

de Marcos Rey. Como já planejado, o texto foi entregue aos alunos sem a parte 

final, pois o objetivo principal era o estímulo das inferências, das previsões 

necessárias para se chegar ao culpado.  

Nessa fase, resolvi adotar uma estratégia alternativa ao diário de leitura, para 

a turma 2, já que nela eu não percebia um engajamento na escrita. Elaborei, 

portanto, um conjunto de questões de compreensão textual, num modelo que já 

utilizo em minhas aulas. Sempre procurei observar a tipologias das perguntas de 

compreensão elencada por Luiz Antônio Marcuschi (2008) e privilegiar de acordo 

com as postulações do autor as perguntas inferenciais, globais e subjetivas. 

As perguntas inferenciais “exigem conhecimentos textuais e outros (...) bem 

como regras inferenciais e análise crítica para a busca de respostas” (MARCUSCHI, 

2008, p.271). Dessa forma, as questões devem estimular a análise dos elementos 

textuais para a produção de uma conclusão. Esse aspecto é de grande relevância 
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em narrativas de enigma, já que a análise dos índices, das pistas deixadas no texto 

é o cerne da leitura do gênero.  

Indo mais a fundo no processo de leitura de um conto policial, Schneuwly e 

Dolz (2004) afirmam que a busca do culpado ou a construção desse personagem 

obedece aos procedimentos inferenciais chamados de indução – observação dos 

indícios que apontam para um suspeito – e abdução – escolha de um suspeito por 

eliminação, após análise das possibilidades existentes. Em nossa atividade, os 

alunos foram estimulados a levantar as hipóteses e a explicar seu raciocínio 

oralmente.  

Retomando a tipologia das questões, temos as globais, que levam em 

consideração todo o texto e aspectos extratextuais e, ainda, as subjetivas – aquelas 

cujas respostas chamamos, comumente, de pessoais. Marcuschi afirma que não há 

como testar a validade de respostas a questionamentos subjetivos, mas esse não 

era o ponto a ser trabalhado. Considero que estas perguntas foram importantes para 

alcançar o objetivo de fazer com que esses alunos se posicionem e opinem sobre o 

texto lido e acostumem-se a não só expressar essa opinião de forma oral, mas 

também a escrevê-la, pois sabemos que a palavra, especialmente, a palavra escrita, 

é um instrumento de poder. 

Na turma 1 resolvi insistir na dinâmica do diário de leitura mesmo com todas 

as dificuldades. Esta foi a única etapa em que o procedimento foi diferente nas 

classes que contribuíram para esta pesquisa. 

A leitura de “O último cuba-libre” aconteceu da mesma forma que a do conto 

“A carta roubada”, em voz alta, com ênfase nas mudanças de tom de voz e 

expressões de sentimentos presentes nos diálogos. Na turma 1, um dos alunos quis 

interpretar as falas do personagem Adão Flores e, com isso, a atividade ficou mais 

divertida.  

O primeiro aspecto que chamou a atenção dos alunos de ambas as turmas foi 

a questão da linguagem, mais atual e, segundo eles, mais fácil de entender. Mas, 

apesar desse vocabulário mais próximo ao dos dias de hoje, o conto se passa na 

década de 80 e, por isso, preparei um pequeno glossário e algumas imagens que 

esclarecessem vocábulos como “elepê”, “inferninho” e o próprio “cuba-libre” do título. 

Na turma 1, composta por alunos mais jovens, os termos foram alvo de curiosidade 

e risadas; já na turma 2, que tinha alunos mais velhos, o glossário não foi 
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necessário, pois aqueles que conheciam o significado das palavras quiseram 

explicá-las aos colegas. 

O texto foi bem recebido pelas turmas e a curiosidade, as expectativas para 

encontrar o culpado no desfecho foram crescendo. Interrompi a leitura no momento 

em que Adão termina de recolher as pistas e encontra o culpado e, como os alunos 

não tinham a parte final do texto, as hipóteses começaram a surgir. A maioria 

acreditava que o cunhado era o culpado baseados em uma fala do personagem: “– 

Júlio bem que mereceu isso. Um vagabundo, um explorador de mulheres! A polícia 

não devia perder tempo procurando o assassino”.  

A leitura de “A carta roubada” foi lembrada no momento da discussão pelo 

aluno J. da turma 1 que comentou com a turma como as aparências enganavam, da 

mesma forma que ocorrera no texto anterior. O debate foi bastante produtivo e os 

alunos testaram suas habilidades de relacionar os dois textos a fim de encontrar os 

pontos de convergência nas narrativas de enigma. Nas duas turmas, tivemos alunos 

querendo mostrar suas teorias e deduções. 

No momento da leitura do desfecho, os alunos mostraram-se interessados e 

entusiasmados com o final. Passada a animação, retomamos o texto para buscar os 

índices que determinaram aquela resolução e, assim, os alunos também puderam 

falar mais uma vez aquilo que consideraram, na primeira leitura, uma pista 

verdadeira ou falsa.  

Esse movimento de retorno às pistas do texto é comum entre os leitores de 

romances policiais e é o que nos torna mais “apurados” em desvendar mistérios. 

Segundo Isabel Solé, as previsões que fazemos no momento da leitura são 

estratégias essenciais para a compreensão de qualquer texto, mas, no romance 

policial, elas também fazem parte do jogo. 

 
O jogo do escritor consiste em oferecer pistas para que formulemos 
hipóteses sobre quem é o assassino...e em oferecer depois um álibi para 
nosso suposto delinquente. Em algumas ocasiões nos deixamos levar tanto 
pela nossa previsão que, quando nos damos conta de que é incorreta, 
temos de reler algumas páginas, até encontrarmos suficiente evidência para 
culpar algum outro[...] (SOLÉ, 1998, p. 25). 

 

Além das pistas falsas plantadas por Estela, no conto, os alunos buscaram as 

pistas verdadeiras que permitiram o esclarecimento do crime por Adão. E, baseado 
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nessa releitura, elaborei a questão para a turma 2: “Que situações foram essenciais 

para que Adão descobrisse o criminoso?” Seguem as respostas dos alunos: 

“O fato do cuba-libre de Júlio estar sem gelo e por não escutar o som do 

assassino pulando a janela” (Aluno G., turma 2). 

“O copo de cuba-libre que estava sem gelo, quando o jornalista Lauro pulou 

do peitoril da janela e fez barulho e ouviu os passos na calçada” (Alunas T. e G., 

turma 2). 

Além das observações mencionadas pelos alunos acima, um fator 

determinante para a resolução da trama foi o caráter da vítima Julio Barros, que era 

uma pessoa inconstante no sentido amoroso. Dessa forma, a motivação principal do 

crime foi o ciúme, a desilusão amorosa. Porém, essa foi uma pista implícita no texto, 

já que o autor coloca somente as características de Júlio e um “endereço misterioso” 

encontrado por Adão ao qual o leitor só tem acesso no final, no momento das 

revelações. Apesar de, pessoalmente, achar que essa pista oculta foi uma espécie 

de “trapaça” do autor para que a motivação não ficasse muito óbvia, alguns alunos 

da turma 2 afirmaram ter identificado logo essa artimanha. Isso fica claro na 

resposta da pergunta: “Você desconfiou que outro personagem pudesse ser o 

criminoso? Explique”. 

“Júlio era um cara aproveitador de mulheres, canalha, malandro e muito 

mentiroso. Não desconfiamos porque estava muito óbvio. Estela mataria por ciúme, 

e por ciúme, e por ela sustentar ele a vida toda” (Alunas G. e T., turma 2). 

Outros personagens também foram incluídos no rol dos suspeitos: 

“Sim. Porque teria várias outras hipóteses, poderia ser a Bianca, já que ele [a 

vítima] estava sempre no Yes Club, ela poderia ter algo com ele” (Aluno G., turma 2). 

Podemos dizer, inclusive, que o aluno G. realizou, segundo Schneuwly e Dolz 

(2004), o processo inferencial de abdução, citado anteriormente, ou seja, a 

observação e a busca do culpado através do processo de eliminação dos 

personagens.  

Acerca das impressões sobre o texto, ele parece ter agradado às duas 

turmas. Em resposta ao questionamento: “Você gostou do texto? Fale sobre os 

aspectos que te chamaram atenção”. As respostas da turma 2 foram: 

“Sim. O Adão, ele no início me pareceu um fracassado, mas me surpreendeu 

com sua astúcia em ver as provas do crime antes da polícia” (Aluno G., turma 2). 
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“Sim. Gostamos. Eu G. o que mais me chamou atenção foi Adão mesmo 
não sendo um detetive de verdade procurou ajudar o amigo e na opinião de 
T. foi a frieza de Estela matar o marido e ter o sangue frio de ir no Yes Club 
chamar Adão pra que ela forjasse um crime” (Alunas G. e T., turma 2) 

  

Vejamos os registros dos diários de leitura da turma 1: 

“Adorei o texto. Principalmente a encenação que Estela fez para confundir a 

mente de todos. Seria um crime perfeito!” (Aluna R., turma 1). 

“A parte que chamou atenção foi a que a mulher muda as coisas todas para 

dizer que tinha um criminoso” (Aluno W., turma 1). 

 
Gostei na hora que a mulher chama o detetive para falar do cara morto que 
estava estranho demais, mas aí o detetive contou pra ela que ele era um 
cara que gostava de todas as mulheres; ele decidiu fugir com uma; mas só 
sei que a mulher descobriu foi até o apartamento dele e o matou com uma 
tesoura e queria até por a culpa no cunhado; e fez também uma cena de 
crime falsa para tentar sair fora, mas o detetive descobriu tudo e a polícia 
prendeu ela por seu crime cometido (Aluno J., turma 1). 

  

Através dos registros acima, vemos como os alunos realmente se envolveram 

com o texto literário. Apesar das dificuldades encontradas, especialmente na turma 

2, acredito que ao fim dessa leitura, a maioria “baixou a guarda” e considerou que 

aquele texto pudesse trazer um aspecto positivo em sua vida. Rildo Cosson (2006) 

usa a metáfora do labirinto – tão inerente ao gênero policial – para ilustrar o 

“encontro do leitor com a obra”, ou seja quando a interferência da escola no 

processo da formação literária do aluno é bem sucedida. 

 
Nós, os professores de literatura, sabemos que esse é o momento em que o 
texto literário mostra sua força, levando o leitor a se encontrar (ou se 
perder) em seu labirinto de palavras. Aliás, costumo dizer aos meus alunos, 
o texto literário é um labirinto de muitas entradas, cuja saída precisa ser 
construída uma vez e sempre pela leitura dele (COSSON, 2006, p.65).   

  

Acredito que meus alunos conseguiram se encontrar no labirinto e que essa 

experiência ajudou a modificar a visão sobre leitura e texto literário. As últimas 

atividades desta etapa não aconteceram exatamente conforme o previsto, mas não 

considero que este fator tenha prejudicado o resultado final, uma vez que o contato 

do aluno com o texto foi bem sucedido. 

Diante do entusiasmo dos alunos na última atividade, propus mais uma vez o 

exercício de reescritura, mas, novamente, encontrei resistência. Dessa vez, penso 

que o calendário mais reduzido da EJA acabou sendo um fator determinante para 
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que não ocorresse aquilo que foi planejado, pois as provas finais se aproximavam e, 

como essa intervenção não consistiu numa atividade obrigatória, os alunos 

acabaram priorizando outras disciplinas, trabalhos e conteúdos.  

O fechamento dessa proposta de intervenção foi feito, então, na atividade 2, 

“Uma aula diferente”, para a qual levei jogos de tabuleiro, alguns livros da minha 

coleção pessoal de romances policiais e o filme “Os sete suspeitos”. Porém, no dia 

marcado para a apresentação, um professor de outra disciplina me pediu para ceder 

alguns alunos e a reserva do auditório para que ele pudesse terminar uma avaliação 

oral. Resolvi adiar a exibição do filme para depois das provas, mas, como era final 

de semestre e logo depois as férias iniciariam, os alunos não compareceram na data 

marcada. 

Apesar desse empecilho, conseguimos realizar a atividade com os jogos de 

tabuleiro. Antes, mostrei aos alunos os livros que tinha levado e conversamos sobre 

como um detetive agiria nos dias atuais. Para exemplificar, contei a eles, de modo 

resumido, a história e a personalidade do detetive Diomedes, do autor Lourenço 

Mutarelli, que é totalmente o contrário de Dupin. Como o livro do referido autor é, na 

verdade, uma história em quadrinhos, vários alunos se interessaram. 

Fizemos um esquema, no quadro branco, das características que eles 

acreditavam ser inerentes à figura do detetive e a dos contos de enigma. Reunindo 

os apontamentos das duas turmas, tivemos sobre o detetive, os seguintes tópicos: 

“Precisa de pistas, testemunhas, internet, ter um carro, ser inteligente”. As principais 

motivações para o crime são: “dinheiro, chantagem, ganância, ciúme, inveja, roubo”. 

Os elementos que toda narrativa policial deve ter: “detetive, vítima, suspeito e 

criminoso”. 

Nestas observações dos alunos chama a atenção os recursos que eles 

consideraram necessários para que um detetive pudesse investigar, pois nos contos 

lidos, não há carro, nem internet. Quando os questionei sobre esses instrumentos, 

os alunos da turma 1 disseram que já estavam pensando na figura de um detetive 

atual e não de “histórias antigas”. 

No momento dos jogos, a turma 1 se mostrou animada, eles brincaram até o 

final da aula, e poucos alunos optaram por ficar olhando os livros. Já na turma 2, não 

houve interesse. A maioria ficou usando o celular enquanto eu apresentava os jogos 

de tabuleiro, ninguém quis participar da atividade e alguns pediram para ficar 
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estudando para um teste de outra disciplina que eles teriam no dia, o que foi, de 

certa forma, frustrante para mim.  

É natural que erros e acertos façam parte da nossa vida e, mais ainda, que 

aconteçam em nossa experiência docente, quando temos que lidar com nós 

mesmos, com o outro e com todo um sistema, que muitas vezes não funciona como 

deveria. Mesmo com os problemas mencionados aqui, faço um balanço positivo 

dessa proposta de intervenção, uma vez que o objetivo principal – o contato com o 

texto literário, despertar o gosto pelo ato de ler – foi bem sucedido.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A literatura nos diz o que somos e nos 

incentiva a desejar e a expressar o mundo 

por nós mesmos. E isso se dá porque a 

literatura é uma experiência a ser 

realizada. 

Rildo Cosson 

 

 

No decorrer desta pesquisa, procurei mostrar o poder humanizador e 

transformador do texto literário e a importância dessa experiência, como diz Rildo 

Cosson, na sala de aula da Educação de Jovens e Adultos. Nestas classes, o ensino 

de literatura ainda constitui um grande desafio por vários fatores, como falta de 

preparo docente, estrutura das instituições de ensino e familiaridade dos discentes. 

Encarada como prática social, a literatura constitui um direito do indivíduo que 

deve ser assegurado e, por isso, faz parte do nosso dever, como professores, 

proporcionar este contato, mesmo sabendo o quanto esta tarefa é complexa. Ao 

longo do trabalho, discorremos sobre a problemática da presença da leitura literária 

na escola, que começa com as discrepâncias entre documentos oficiais e a 

verdadeira prática, e permeia o cotidiano da sala de aula, quando a disciplina  

parece ser simplesmente negligenciada, servindo de base para o ensino de 

conteúdos gramaticais ou, até mesmo, quando a leitura é exclusivamente realizada 

nos livros didáticos. 

Com o apoio de diversos teóricos que tratam dessas questões levantadas, 

construímos uma proposta de atividades que objetivou auxiliar a formação do leitor 

literário, proporcionando um contato do aluno com a literatura policial de enigma. A 

avaliação da participação dos alunos não obedeceu a um critério tradicional, com 

atribuição de notas e listas de exercícios, pois a intenção era que a leitura se 

tornasse uma fonte de prazer. Não buscamos, no ato de avaliar, um número ou um 

conceito bimestral, mas sim, a construção da autonomia leitora, de modo que os 

discentes pudessem ler e expressar os sentimentos que a experiência suscitou. 
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A partir da leitura dos contos “A carta roubada” de Edgar Allan Poe e “O 

último cuba-libre”, de Marcos Rey, os alunos da fase VIII puderam conhecer um 

pouco do universo das narrativas policiais e expandir seus horizontes de 

conhecimentos. Além de estimular a imaginação, o aspecto de jogo presente nos 

contos aguçou a curiosidade dos estudantes, tornando o trabalho interessante e 

produtivo. 

Também foram privilegiadas habilidades de leitura essenciais para a 

compreensão de narrativas policiais, como a produção de inferências, as previsões, 

o pensamento dedutivo. E o mais importante é o fato de que estas estratégias são 

necessárias para o entendimento dos mais variados textos, além do gênero em 

questão; logo, foi um trabalho realmente efetivo no sentido de criar um caminho para 

a leitura proficiente. 

Embora muitos percalços tenham ocorrido no caminho, acredito que os 

objetivos foram alcançados e aponto como um destaque de todo o percurso a leitura 

do desfecho de “A carta roubada”, ocasião em que os alunos tomaram a palavra e 

fizeram ouvir a sua voz. Esse momento foi marcante para mim, porque eles 

mostraram não depender mais do professor-guia e se tornaram verdadeiros 

protagonistas do processo. 

As dificuldades relatadas na discussão dos resultados também mostram que 

a problemática do ensino da literatura na educação básica não é, definitivamente, 

algo simplista e que investimentos contínuos na formação docente e na estrutura 

física das escolas são questões urgentes. Ressalto, ainda, a necessidade da 

manutenção e permanência de programas como o PROFLETRAS, que deram 

oportunidade a mim e a outros tantos docentes de transformarem suas inquietações 

– antes tão restritas à sala dos professores – em pesquisas, fontes de 

conhecimento. 

Por fim, reitero que a apreciação do texto literário na escola é imprescindível 

para o exercício da cidadania e para a formação de um sujeito crítico. Espero, 

também, que esta dissertação tenha contribuído para os estudos e pesquisas que 

tratam do ensino da literatura e do gênero policial, ainda que não traga respostas 

prontas para os muitos questionamentos que esses assuntos provocam. Isto porque, 

ao tratar de um pequeno universo, este trabalho não objetiva, nem pode ser 

conclusivo a respeito da temática abordada. Sendo assim, que, nós, pesquisadores 
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e professores estejamos, como os detetives, sempre prontos a investigar novos 

enigmas desafiadores.  
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APÊNDICE A – Questionário perfil do leitor 

 

 

Quadro 1 – Questionário 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO                                      
 MESTRADO PROFISSIONAL EM LETRAS – PROFLETRAS  
PROFESSORA: RAQUEL MORAIS 
Nome (opcional): ___________________________  Turma: ______ 
 

Questionário – Perfil do leitor 
 
Este questionário faz parte de uma pesquisa sobre leitura que tem o objetivo de 
melhorar o ensino de língua portuguesa na Educação de Jovens e Adultos. Solicito 
que responda com sinceridade, assim, você estará contribuindo para o estudo.  
 
1. Quantos anos você tem?  ____________________ 
 
2. Qual é o seu sexo ou identidade de gênero?  
(    ) Masculino  (     ) Feminino 
  
3. Há quanto tempo estuda na EJA? _______________ 
 
4. Você gosta de ler? (    ) sim   (    ) não 
  
5. O que você costuma ler com mais frequência?  
___________________________________________________________________ 
 
6. Quais assuntos você mais gosta de ler? 
___________________________________________________________________ 
 
7. Você frequenta a biblioteca da escola? (    ) sim  (    ) não 
   
  I) Em caso afirmativo. Para que? 
 a. Empréstimo de livros 
 b. Estudar 
 c. Fazer pesquisa e trabalhos 
 d. Conversar com a              
bibliotecária 

 II) Em caso negativo. Por 
quê? 
 a. Não há nada interessante 
 b. Os livros são antigos 
 c. Falta tempo 
 d. Prefiro usar a internet 

  
 
   8. Por que você lê? 
    (  ) Informação (  ) Diversão  (  ) Conhecimento  (   ) Obrigação        (   )         
Prazer   (  )Curiosidade   ( ) Outro 
 
    9. Por que a leitura é importante na vida de uma pessoa?              
________________________________________________________________ 
Fonte: A autora, 2017. 
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APÊNDICE B – Enigmas  
 

 

• Enigma 1 – “O sonho maldito” 
 
Um dono de uma mina de ouro, trabalhava todo dia e sempre encontrava o vigia 
noturno saindo de seu turno. Um dia, o vigia disse para ele: "Patrão, não pegue hoje 
a estrada de sempre para voltar pra sua casa. Pois esta noite sonhei que um 
deslizamento cairia sobre o carro do senhor e o senhor morreria." 
O patrão agradece e vai para o trabalho. No dia seguinte, ao encontrar o vigia 
novamente, ele o demite.  
 

• Enigma 2 - O roubo de 1 milhão de dólares 
 
O Inspetor Arruda foi chamado para investigar o roubo de 1 milhão de dólares, do 
qual fora vítima um rico empresário, enquanto fazia uma viagem de negócios. 
O empresário disse que estava em seu quarto do hotel repousando, quando foi 
atacado covardemente por um mascarado que levou a mala com os dólares. 
"Eu ainda estava deitado meditando, quando ele entrou inesperadamente. Nós 
lutamos, mas ele era mais forte e acabou levando a mala. Espero que o seguro 
pague tudo!", disse ele tranquilo. 
O Inspetor Arruda, após examinar detalhadamente a cena do crime, e depois de 
refletir por alguns instantes, virou-se para o empresário e disse muito seguro de si: 
“Muito bem, está na cara que você está mentindo, pois, além de ladrão amador, 
ainda é ingênuo a ponto de acreditar que seja capaz de enganar a todos...” 
 

Figura 9 – Inspetor Arruda observando o quarto 

 
 Fonte: Google 


