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Resumo: Esse projeto teve por finalidade trabalhar a leitura de forma lúdica e abstrata, 
trazendo a imaginação dos educandos para o mundo do leitor. O gênero apólogo foi 
escolhido para dinamizar a leitura, ilustrando e dando formas a imaginação dos alunos. 
Em todo projeto o alunado participou ativamente das aulas e das produções oferecidas, 
tendo em conta que é um assunto que trata de temas essências da língua portuguesa, 
mas de forma dinamizada. A leitura visual foi muito explorada e a ilustração também, 
pois as abstrações dos apólogos ofertam isso. Foi possível trabalhar a leitura de forma 
lúdica e proveitosa. A criação de um livro virtual, escrito e ilustrado pelos os alunos; 
para contemplação final do projeto houve uma culminância com a dramatização dos 
trabalhos construídos no percurso de todo projeto; além de apresentações com fantoches 
produzidos pelos alunos. 
 

Palavras Chave: Leitura, Livro virtual, Participação ativa. 

 

Abstract: Opsomming hierdie projek het die doel om werk lees speels en abstrakte 
vorm, bring die verbeelding van studente aan die wêreld van die leser. Die genus 
apologue is gekies om te lees, illustreer en gee die verbeelding van die studente te 
stimuleer. In elke projek die studente aktief deelgeneem het aan skool produksies wat 
aangebied word, gegee dat 'n onderwerp wat handel met temas van Portugese taal 
essensies, maar spanning. Visuele lees was baie exploited en die illustrasie ook, want 
die abstraksies van apólogos bied wat. Dit was moontlik om te werk die lees van 
vrugbaar en speelse manier. Die skepping van 'n virtuele boek, geskryf en geïllustreer 
deur studente; ontwerp oorpeinsing daar was 'n saamloop met die dramatization van die 
werke gebou in die loop van elke projek; benewens aanbiedings met handpoppe 
geproduseer deur student. 

 

Keywords: Reading, Virtual book, Active participation. 
                                                           
1  Autora - Estudante do curso de licenciatura em Letras – AEB em Belo Jardim/PE. Estagiária do 
Sesc Ler Belo Jardim. 
 
2  Orientadora do Estágio no Sesc Ler Belo Jardim – PE. Licenciada em Pedagogia – ULBRA.  
Pós Graduação em Psicopedagogia pela FACOL, Recife/PE.. 
 
3  Editor do Artigo – Mestrando em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Pernambuco. 
 



  

 

1. INTRODUÇÃO 

Durante toda experiência como estagiária na turma do 5° ano do Ensino 

Fundamental no SESC Ler Belo Jardim, tive a oportunidade de observar e analisar quais 

eram as principais dificuldades apresentadas pelos educandos em meio às atividades 

propostas pela professora. Sabendo que no 5° ano do Ensino Fundamental I os alunos 

estão se preparando para uma transição, aonde irão para um meio de ensino distinto do 

que é assimilado no momento, entendemos a dificuldade de trabalhar leitura de forma 

atrativa, foi no momento que notamos que os alunos estão em uma fase mais 

independente, e que criar aguçam os mesmos. Pensando nisso resolvemos criar o 

projeto: “Os Encantos do Apólogo”, visto que a ludicidade atrai os alunos e os 

incentivam na criação e no próprio senso crítico.  

Escrever demanda tempo, planejamento, parada, revisão, refracção; assim, 

propusemos, neste projeto, um trabalho prazeroso, sem a ansiedade do produto 

acabado a ser entregue ao professor e por este engavetado; um trabalho que 

recupere no aluno o prazer de ler e produzir textos; que dê conta de mostrar 

que a escrita não é um dom e sim um exercício; “é preciso romper com a ideia 

de dom, revelando que, pelo contrário, o escrever exige esforço, suor, 

trabalho.”. ( Passarelli, 2012, p.45 ) 

A leitura quando inserida de forma prazerosa instiga o educando a participar 

ativamente da leitura, os alunos viram a parte teórica, produziram, ilustraram e foram 

dando formas ao projeto; foi um processo riquíssimo para os educando e para minha 

formação, pois a execução deste projeto saiu melhor do que esperávamos, os alunos 

criaram seus apólogos e os mesmos foram transformados em um livro digitam, onde 

cada qual ilustrou e deu vida a sua história. 

O projeto ainda teve por finalidade a parte de leitura de imagens e a 

dramatização do que os próprios educandos produziram, fazendo assim um projeto 

totalmente proveitoso dentre de tudo que os mesmos produziram. Os educandos 

aprenderam a fazer fantoches e utilizaram os mesmos para ilustrar os apólogos que eles 

produziram, por fim apresentaram em forma de peça teatral. 

 

 



  

GÊNEROS TEXTUAIS 

 

Os gêneros textuais são diversificados e cada qual permite um tipo de trabalho, 

os apólogos permitem o trabalho lúdico e de abrangente interpretação, pois trabalha 

argumentação, opinião, moral, entre outros meios como interpretação e ilustração.  

 

 

Usamos a expressão gênero textual como uma noção propositalmente 

vaga para referir os textos materializados que encontramos em nossa 

vida diária e que apresentam características sócio comunicativas 

definidas por conteúdos, propriedades funcionais, estilos e 

composição característica. Se os tipos textuais são apenas meia dúzia, 

os gêneros são inúmeros. Alguns exemplos de gêneros textuais 

seriam: telefonema, sermão, carta comercial, carta pessoal, romance, 

bilhete, reportagem, jornalística, aula expositiva, reunião de 

condomínio, noticia jornalística, horoscopo, receita culinária, bula de 

remédio, lista de compras. MARCUSCHI (2005, p. 22-23) 

 

 Dentro dos gêneros e tipos textuais os leques para trabalhos são inúmeros, há 

diversas formas de trabalhar cada tipo de texto que nos propusermos. Ao escolher 

trabalhar Apólogo é válido visualizar todas as formas de trabalhar tal gênero, pois o 

mesmo traz consigo questões de ética e moral que se aplicam a vida, além de trabalhar a 

argumentação e a contra argumentação, pode ser explorado o uso da pontuação que 

sempre exalta as falas dos diálogos, visto que personifica e dá vida aos seres 

Inanimados, sendo sempre tais seres os protagonistas das histórias que levam consigo 

reflexões morais.                         

O uso de diferentes gêneros textuais possibilita ao aluno um melhor 

esclarecimento da língua falada e escrita. Assim, os conteúdos 

ensinados, o enfoque que se dá a eles, as estratégias de trabalho com 

os alunos, a bibliografia utilizada, o sistema de avaliação, o 

relacionamento com os alunos, tudo corresponderá, nas atividades 

concretas de sala de aula, ao caminho por que optamos (GERALDI, 

2004, P.40). 

 



  

Os gêneros são de suma importância para a distinção dos textos e o 

esclarecimento dos mesmos, graças a essa separação, fica notória a diferença que entre 

diversas formas de escritas originam-se distintos formatos de textos, que são 

denominados através de uma série de critérios que caracterizam cada qual. Essa 

separação é de suma importância para a distinção correta dos tipos textuais. 

 

 

 LEITURA E INTERPRETAÇÃO DOS APÓLOGOS 

 Apólogo é um gênero textual que pode vim como uma narrativa ou como um 

diálogo, os seus personagens são seres inanimados, como objetos, a característica desse 

gênero é a moral que ele sempre carrega ou a crítica a um determinado tema. Trabalha a 

argumentação do educando o tornando um ser agente, que mostra suas opiniões e expõe 

suas ideias, com embasamento e ênfase em seus argumentos e ideologias. Estavam 

nisto, quando a costureira chegou à casa da baronesa.            (ASSIS, “Um Apólogo”. p. 

73). Este trecho expressa a diferença de classes existente neste período, a costureira 

seria parte dos proletariados, e a baronesa, parte da nobreza. A costureira, uma 

“sofredora” que trabalhava para os barões, comprovando assim, que quem mandava na 

sociedade eram os que tinham mais dinheiro, e os que não tinham apenas trabalhavam 

para eles. E isto, acontece até hoje. 

 

 Esse apólogo de Machado de Assis mostra uma distinção social da época, que 

não se difere muito da realidade atual, mudara apenas as formas de distinções sociais. O 

apólogo é um gênero riquíssimo, onde se pode explorar a leitura, a interpretação, a 

argumentação, o senso crítico e social, dentre outras inúmeras questões. Esse fragmento 

acima mostra a realidade da época, pois naquele período só uma pessoa com poder 

aquisitivo teria uma costureira. Sabendo-se que os escritores utilizavam seus livros para 

fazer críticas à sociedade, nos apólogos essas críticas são as próprias lições de vida. A  

agulha e a linha é um dos apólogos mais trabalhados pelos pesquisadores ou estudiosos, 

como suporte para baseamentos teóricos, visto que trata algumas situações de uma 

determinada época com a leveza dos seres inanimados. 

 



  

 Os primeiros apólogos registrados são no século XVII, na Espanha, fizeram 

escola os apólogos de Los Sueños, de Quevedo, e Coloquio de los perros, de Cervantes. 

Ficaram célebres entre nós, os Apólogos Dialogais (1712), de D. Francisco Manuel de 

Melo. Como todos os apólogos, têm por fim interferir de alguma forma com o 

comportamento social e moral dos homens, modificando-o pelo exemplo, se pode 

perceber que era exatamente isso que era buscado na época, ou seja, o apólogo tinha 

unicamente a função da crítica social. 

 

Os objetos e seres que criam vida, dando leveza aos assuntos que eram o tabu de 

determinadas épocas. Assim o Apólogo pode trabalhar em cima de animações e 

recriações do que foi lido e interpretado, a prática da leitura possibilita a compreensão 

devida dos assuntos vistos, os educandos trabalham gradativamente o senso crítico 

quando interpretam os apólogos. A prática possibilita a familiaridade com as palavras, o 

apólogo aguça o ato de interpretação visto que, a moral aplica a vida sempre virá 

implícita dentro do texto.   

 

A leitura é um processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de 

construção do significado do texto, a partir dos seus objetivos, do seu 

conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe sobre 

a língua: características do gênero, do portador, do sistema de escrita, 

etc. (BRASIL, 2001, p. 53). 

 

Solé (1998, p. 22) considera a leitura como um processo de interação entre o sujeito leitor 

e o texto, o que traz algumas implicações, são elas as singularidades de cada leitor, a 

maneira própria que cada qual tem de inferir um texto, de manuseá-lo, de sugerir e de 

interpretá-lo, o professor nessa hora entra como mediador e mostra caminhos para tal 

processo 

 

 

 
METODOLOGIA 

 O projeto O encanto dos apólogos, aqui mostrado foi desenvolvido na 

instituição Educacional SESC Ler na cidade de Belo Jardim-PE, no 5º ano A do 



  

Fundamental I, no turno da manhã. Esse projeto trabalhou na perspectiva de concretizar 

a leitura e a argumentação junto ao senso crítico do alunado, que se fez presente em 

cada episódio do projeto, produzindo e dando formas ao mesmo. A princípio foi 

mostrada toda parte teórica tendo em vista que os educandos não tinham conhecimento 

prévio sobre esse assunto, depois partimos para leituras até que chegou-se  a produção, 

cada aluno produziu um apólogo de tema livre e depois um tema único para todos, após 

tal produção eles ilustraram e deram vida ao imaginário de suas histórias. Depois de 

todo este foram produzidos fantoches de dobraduras para a apresentação dos textos 

produzidos, e ao final os discentes concluíram com uma belíssima dramatização dos 

seus próprios contos imaginários.   

 

DISCUSSÕES 

Durante todo o percurso do projeto os educandos participaram de forma ativa, 

foi executado tudo da forma prevista. A prática articulou perfeitamente a teoria, um dos 

apólogos criados foi utilizado como interpretação textual de uma prova dos mesmos, 

tendo em conta que ficou digno de ser reconhecido e até mesmo publicado. Os alunos 

absorveram muito bem toda parte teórica e colocaram em prática com excelência. Os 

apólogos de Machado de Assis ganharam vida através de um teatro de sombras 

produzido pelos discentes, assim como os fantoches e a dramatização narraram 

perfeitamente todas as histórias inanimadas dos mesmos. 

 

CONCLUSÃO 

Este trabalho serviu de reflexão para todos os educandos que veem a leitura 

como algo chato ou sem importância, os alunos viram que é possível brincar com a 

leitura, uma vez que eles produziram fantoches e brincaram com os mesmos, ao mesmo 

tempo em que narravam suas histórias. O prazer que foi despertado mostrou aos 

discentes o quão rica pode ser a leitura com um todo. 

A leitura nos fornece um vasto caminho de ideias, cabe aos professores 

dinamizar a mesma, os discentes ainda fizeram uma dramatização onde cada qual foi 

um objeto distinto, eles agiam e pensavam como tal, o rendimento foi maravilhoso para 

todo conjunto do processo de assimilação dos conteúdos. 



  

Esperamos que o processo de ensino-aprendizagem se modifique cada vez 

mais,  trabalhando de maneira renovada, fazendo com que os alunos se deleitem com o 

ato de ler. Propiciar momentos lúdicos com a leitura pode trazer um vasto 

enriquecimento cultural para todo o conjunto educacional, visto que a troca de 

conhecimentos é notável por todo meio que se compõe a estrutura da educação. O 

resultado final deste projeto foi à produção de um livro com todos os apólogos e 

ilustrações feitas pelos educandos, que por sua vez deram uma manhã de autógrafos 

para outras turmas, o que motivou bastantes os mesmos a mostrarem o seus livros e suas 

histórias, narradas e interpretadas por cada qual. 
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