
1 
 

O PROCESSO DE ESCUTA NA FORMAÇÃO DO LEITOR LITERÁRIO: 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Carolina Gonçalves Souza
1
 

 

Resumo 

Esta pesquisa agrega algumas de minhas inquietações sobre a escuta como prática de leitura. 

Estas inquietações geraram o presente trabalho, que tem como objeto de estudo o processo de 

escuta de um texto literário como prática cultural de aprendizagem pela oralidade. Tem como 

objetivo geral experienciar este referido processo, com alunos de oito anos de uma escola 

pública na cidade de Rio Claro (SP). Para tanto, tracei como metodologia um percurso que 

agregou características da observação participante e da pesquisa-ação, tais como a questão da 

observação constante, do registro e da postura metodológica de “escuta”, além da abordagem 

da história cultural, no que diz respeito ao estudo do cotidiano, da comunidade de leitores e 

das práticas culturais de leitura e escuta. Privilegiamos leituras diárias do livro As aventuras 

de Pinóquio, de Carlo Collodi (2002). O percurso teórico foi construído com base nas 

formulações sobre: a leitura de mundo (FREIRE, 2003); a experiência de leitura (LARROSA, 

2002a; 2005); a formação da comunidade de leitores (CHARTIER, 1999); a importância da 

leitura dos clássicos (CALVINO, 2004; MACHADO, 2002); e a importância de se realizar 

uma escolarização adequada da literatura (SOARES, 2003 e outros). Como considerações 

finais, apresento apontamentos sobre os objetivos da pesquisa, os quais considero alcançados, 

haja vista a descrição das atividades com os alunos e suas conquistas como leitores. As 

pesquisas recentes sobre a formação do leitor literário apontam para um problema 

metodológico entre a matéria literária e o ensino de leitura na escola. O estudo de meu objeto 

de pesquisa fortaleceu uma proposta, também de caráter metodológico, que talvez auxilie 

outras pessoas a pensar o que seria esta escolarização adequada da literatura: a proposta de 

colocar-se à escuta de nossas crianças, com sensibilidade, para que esta interação seja baseada 

no afeto. 
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