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A LEITURA LITERÁRIA NO ESPAÇO ESCOLAR 
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RESUMO: É sabido que o ato de ler está diretamente relacionado ao desenvolvimento da consciência do 
ser humano como cidadão participante de uma sociedade, e que o influencia na maneira de pensar e agir. 
O ser humano, ao fazer uso constante da leitura, passa, com o tempo de prática, a desenvolver em si 
virtudes e aptidões anteriormente “apagadas”, ou não existentes. Isto se dá pelo fato de que, ao adotar a 
leitura como atividade de prática constante em sua vida, o ser humano passa a melhor conhecer-se e a 
compreender-se, assim como a compreender o mundo e o que realmente quer significar esse ato de ler. A 
leitura do texto literário justifica sua importância no contexto escolar por proporcionar ao sujeito-leitor esse 
desenvolvimento crítico referenciado acima. A pesquisa “A leitura literária no espaço escolar” apresenta 
como hipótese o trabalho com Círculos de Leitura para propiciar a reconstrução do olhar do aluno sobre o 
texto literário devido a sistematização de leituras do gênero. O objetivo geral da pesquisa é despertar a 
sensibilidade crítica do aluno de Ensino Médio para a multiplicidade de sentidos do texto literário, focando 
diferentes formas de leitura e posteriormente a produção de um memorial pelos alunos envolvidos no 
projeto, pois a leitura só fará sentido a partir das experiências de vida, conscientes e inconscientes, 
atribuindo ao lido marcas da memória, intelectual e emocional. Assim, a presente pesquisa se justifica pela 
necessidade de ampliar o espaço da leitura do texto literário no contexto escolar, porque as obras literárias, 
sendo arte, constituem-se como ferramentas para a formação ética e social ao proporcionar ao sujeito-leitor 
a possibilidade de reavaliar visões de mundo.  
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