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RESUMO 

 

Este estudo investiga aspectos da linguagem que evidenciam a relação dialógica 

entre texto e leitor. Ler significa construir sentidos a partir de um processo 

responsivo ativo, numa relação interativa e de prazer. Esta pesquisa propõe refletir 

sobre meios capazes de cativar estudantes do ensino fundamental ao hábito e 

interesse pela leitura como um aliado do conhecimento. É uma investigação de 

caráter qualitativo-interpretativa fundamentada nos estudos de enunciação de 

Mikhail Bakhtin e do desenvolvimento moral de Jean Piaget. O corpus da pesquisa é 

constituído pela análise de três volumes da obra Diário de um Banana. Os 

resultados revelam que a identificação do leitor com o conteúdo do texto e a forma 

como são abordadas as temáticas relacionadas ao desenvolvimento moral do pré-

adolescente aproximam o leitor da obra, provocam dialogismo e contribuem para a 

constituição de sujeitos leitores, com gosto pela leitura.   

 

Palavras-chave: Leitura. Dialogismo. Desenvolvimento moral. 
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ABSTRACT 

This study investigates aspects of language that show the dialogical relationship 

between the text and the reader. Reading means building meanings from an active 

responsive process, in a relation of interaction and pleasure. This research proposes 

to reflect on ways that could captivate elementary school students in the habit and 

interest in reading as an ally of knowledge. It is a qualitative-interpretive research 

grounded in Mikhail Bakhtin's dialogism theory and in the moral development theory 

of Jean Piaget. The corpus of the survey is formed by the analysis of three volumes 

of the book Diary of a Wimpy Kid. The results reveal that the reader's identification 

with the content of the text and the way that the issues related to the moral 

development of the pre-adolescent are dealt with, approximate the reader of the 

work, cause dialogism and contribute to the development of readers with a taste for 

reading. 

Keywords: Reading. Dialogism. Moral development. 
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INTRODUÇÃO  
  

Pensar a questão da leitura numa concepção de interação verbal, portanto, 

dialógica1, como aliada ao processo de ensino-aprendizagem parece-me um tanto 

instigante. Essa perspectiva é provocadora, pois diante de uma situação que deveria 

ser espontânea − o ato da leitura como fonte de prazer e inspiração para a busca do 

conhecimento − torna-se, em muitas situações, apenas mais uma tarefa a ser 

cumprida pelos jovens estudantes.  

 

De acordo com os PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), desde 

os anos 70, o eixo da discussão para a melhoria do ensino-aprendizagem de Língua 

Portuguesa no Brasil tem sido a leitura e a escrita. Dessa forma, faz-se necessário 

que os educadores busquem, cada vez mais, aprimorar suas estratégias de ensino 

da língua enfatizando a leitura. Os procedimentos de leitura adotados pelos 

professores não podem ficar atrelados a imposições subjetivas do cumprimento de 

currículo sob pena de comprometerem de fato a aprendizagem como um todo. 

 

Sendo a escola a principal responsável pela formação de leitores críticos e 

proficientes, penso na responsabilidade que cabe a mim como professora atuante na 

área do ensino da língua. Numa perspectiva prática de sala de aula, percebo que 

quando a leitura é utilizada principalmente como pretexto para atividades 

obrigatórias, dever de casa ou matéria para avaliação, causa um efeito angustiante 

nos alunos.   

 

Quase a totalidade dos alunos das turmas de ensino fundamental com as 

quais trabalho está subordinada aos aspectos culturais inerentes à região onde 

vivem. Dessa forma, possuem dificuldade para diversificarem seus hábitos e visão 

de mundo ou ampliarem seus conhecimentos com estímulos oferecidos pela escola, 

como a leitura de livros. Nesse sentido, constatei que algumas propostas de leitura 

de textos ou livros considerados importantes por mim, enquanto professora, em 

muitos momentos, causavam estranhamento ou aversão aos alunos.  

                                                             

1
 BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e filosofia da linguagem. 6.ed. São Paulo: Hucitec, 1992. 
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Desse modo, a motivação para a realização desta pesquisa surgiu a partir de 

experiências e constatações como professora de Língua Portuguesa da rede pública 

ao verificar, entre tantas resistências ao ato de ler, o demasiado interesse dos meus 

alunos pela leitura do livro Diário de um Banana de Jeff Kinney. Essa obra foi por 

mim disponibilizada a eles, durante algumas aulas, com intuito de haver leitura por 

fruição. Leituras extra-aulas. Essa prática foi tão exitosa que meus alunos passaram 

a me lembrar do próximo dia da leitura. Após essas situações, tornou-se evidente 

que a motivação e o interesse dos alunos pelos momentos de leitura são passíveis 

de ocorrer com naturalidade e coerentes com uma revitalização constante da prática 

docente. 

 

Em relação ao interesse dos alunos pela leitura, Favaro (2009) considera de 

suma importância o professor saber a opinião de seus alunos sobre a leitura, de 

forma a ampliar o significado dessa atividade concebida pela escola. Importa ao 

professor saber sobre os hábitos e gostos de leitura de seus alunos para que haja 

uma maior aproximação entre escola, professor e aluno na busca da construção do 

sujeito leitor. 

 

A atividade de leitura não pode ser penosa, sendo assim ela não deve ser 

usada pelos professores predominantemente como pretexto para o ensino de regras 

gramaticais ou para preencher currículo, conforme observações realizadas em 

diversas situações da minha atuação. Ao contrário, a leitura, primeiramente, deve 

ser sinônimo de prazer para ter a possibilidade de estar aliada ao processo ensino-

aprendizagem.  

 

A premissa de que leitura é um ato de prazer leva-nos à reflexão de que 

através de estratégias de ação utilizadas pelos professores os alunos sejam 

capazes de encantarem-se pela leitura e que as obras lidas por eles possam ser 

vistas também como um meio capaz de despertar o interesse pela busca de novos 

conhecimentos.  

  

Rubem Alves (2001), ao falar em leitura, compara o prazer que pode ser 

despertado por ela ao mesmo fascínio que alguém pode ter pela música. O filósofo 

afirma que assim como não são as notas musicais as responsáveis pelo 
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encantamento à canção, da mesma forma não são as letras, mas sim a história 

contida em um livro, a responsável pelo desejo de leitura. O prazer em ler surge na 

infância, antes mesmo de a criança saber ler, pois conforme o autor, “tudo começa 

quando a criança2 fica fascinada com as coisas maravilhosas que moram dentro do 

livro” (ALVES, 2001, p.2).  

 

Segundo o autor, o interesse da criança pela leitura ocorre quando escuta 

com prazer o que alguém lê para ela, a tal ponto de deixá-la “erotizada”. A partir de 

então, pode tornar-se capaz de buscar, movida pelo interesse pessoal, a leitura e a 

compreensão de outros textos. Desse modo, o professor, imbuído pelo seu papel de 

mediador, é fundamental para despertar no aluno o prazer pela leitura. Nesse 

sentido, a audição de uma leitura capaz de encantar pode ser considerada também 

uma arte, assim como a música, por causar fruição − diferentemente de uma leitura 

obrigatória, imposta pelo professor ao aluno, capaz de impedir que seja observada a 

melodia contida no texto. Sendo assim, esta pesquisa torna-se relevante por abordar 

questões relativas à possibilidade de o profissional da educação, imbuído pelo seu 

papel de mediador, possibilitar ao aluno momentos para a realização de uma leitura 

por prazer. 

 

Esse fascínio pelo que está contido no livro e que desperta o prazer pela 

leitura, referido por Rubem Alves (2001), desencadeia o processo de interação entre 

texto e leitor. Essa concepção de interação pode ser fundamentada no princípio 

bakhtiniano do dialogismo. Nessa perspectiva teórica, durante o ato da leitura de um 

enunciado, espera-se que o leitor mobilize saberes que possibilitam uma atitude 

responsiva, isto é, para que a compreensão de um enunciado seja alcançada, é 

necessária a capacidade de interação entre texto e leitor. Conforme afirma Bakhtin: 

 

Neste caso, o ouvinte, ao perceber e compreender o significado (linguístico) 
do discurso, ocupa simultaneamente em relação a ele uma ativa posição 
responsiva: concorda ou discorda dele (total ou parcialmente), completa-o, 
aplica-o, prepara-se para usá-lo, etc.; essa posição responsiva do ouvinte 
se forma ao longo de todo o processo de audição e compreensão [...].  Toda 
compreensão da fala viva, do enunciado vivo é de natureza ativamente 
responsiva [...]. (BAKHTIN, 2010, p. 271)  

                                                             
2 Embora o público leitor ao qual esta dissertação refere-se seja o pré-adolescente, optamos por 
manter o termo criança, nesse caso, tendo em vista a teoria do filósofo sobre o momento em que a 
leitura começa a fazer sentido para o sujeito. 
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 A ideia de atitude responsiva proposta por Mikhail Bakhtin (2010) é 

apresentada pelo fato de só haver efetivamente a relação dialógica quando há 

compreensão dos enunciados através de uma reação às palavras no âmbito 

ideológico dos enunciados alheios por parte do interlocutor. Dessa forma, pode-se 

afirmar que há interação quando o texto faz sentido para o leitor.  

  

Portanto, tendo em vista a importância em despertar o prazer pela leitura 

como mote ao seu hábito, a proposta deste estudo é analisar aspectos da linguagem 

que possam revelar a relação dialógica do discurso entre texto e leitor na obra Diário 

de um Banana.  A pesquisa busca responder ao seguinte questionamento: Que 

elementos da linguagem verbal presentes no referido livro favorecem o interesse dos 

alunos pela leitura contribuindo para a interação entre texto e leitor? 

 

O estudo tem como objetivo geral identificar que elementos da linguagem 

subjacentes à obra Diário de um Banana, de Jeff Kinney, são capazes de contribuir 

para uma interação entre texto e o leitor. A partir do objetivo geral, busca-se atingir 

os seguintes objetivos específicos: a) identificar, nos enunciados verbais, os 

discursos do locutor (as vozes), fundamentados em estudos enunciativos de Mikhail 

Bakhtin (1992;2010) que, possivelmente, estão relacionados com o cotidiano dos 

jovens em fase escolar; b) estudar princípios teóricos sobre desenvolvimento moral, 

próprios do pensamento do adolescente do ensino fundamental, segundo as teorias 

psicogenéticas de Jean Piaget (1994), Yves de La Taille (2006), Maurício Knobel 

(1992), Arminda Aberastury (1992) e Regina Rappaport (1982;1983); c) analisar a 

relação entre os interesses próprios do pensamento do pré-adolescente e o 

conteúdo composicional da obra.      

  

     O trabalho está dividido em seis capítulos. O primeiro capítulo é a introdução 

que possui informações gerais sobre a importância da leitura. O segundo capítulo, 

Leitura e o processo ensino-aprendizagem, aborda a questão do ato de ler como 

uma atividade complexa, porém essencial ao processo de aprendizagem dos alunos 

no âmbito escolar tendo como embasamento teórico na visão crítica da leitura de 

Paulo Freire (2011). Além disso, o capítulo trata de aspectos relacionados à atual 

situação da leitura, baseado em dados do Programa Internacional de Avaliação de 

Alunos – PISA. 
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O terceiro capítulo, Comportamento moral do pré-adolescente, à luz de Jean 

Piaget, tem por finalidade destacar aspectos psicológicos relacionados ao 

desenvolvimento do pré-adolescente em idade escolar.  A seguir, no quarto capítulo, 

estão explicitados os procedimentos metodológicos para a realização da pesquisa. 

Na sequência, é apresentada a análise dos dados seguida das considerações finais 

e referencial teórico. 
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2 A LEITURA E O PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM  

 

Presencia-se atualmente, por parte de estudiosos, pesquisadores e 

profissionais da educação uma intensa preocupação em relação à proficiência em 

leitura principalmente entre os jovens em idade escolar.  Tal preocupação evidencia-

se, pois de acordo com Rojo (2009), o insucesso de muitos estudantes em 

capacidades de leituras é visível tendo em vista os resultados de exames nacionais 

e internacionais como SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica) e PISA 

(Programa Internacional de Avaliação de Alunos - Programme for International 

Student Assessment).   

 

Tendo em vista o caráter social e transformador advindo da prática da leitura, 

o objetivo deste capítulo é apresentar reflexões acerca da importância do ato de ler 

como um componente do processo ensino-aprendizagem contribuindo, dessa 

maneira, para a melhoria do desempenho educacional dos estudantes. 

 

2.1 LEITURA CRÍTICA DE TEXTOS: IMPLICAÇÕES 
 

 De acordo com Paulo Freire, ler não significa simplesmente decodificar 

palavras. A simples descrição do conteúdo de um texto não constitui seu pleno 

entendimento, tampouco se constitui por leitura em seu real significado. É um 

grande equívoco pensar que a profunda compreensão de um texto surge da simples 

decodificação das palavras como se, por encanto, os vocábulos, de forma 

autônoma, fossem capazes para tal intento, segundo o autor, “[...] leituras sem o 

devido adentramento nos textos a serem compreendidos, e não mecanicamente 

memorizados, revela uma visão mágica da palavra escrita. Visão que urge ser 

superada.” (FREIRE, 2011, p. 27).  

 

O autor critica a visão errônea do ato de ler com intuito apenas de 

memorização pelo fato de tal atitude não abranger o real significado do texto, pois no 

seu entendimento “a compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura crítica 

implica a percepção das relações entre o texto e o contexto” (Ibidem, p. 20). 
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Freire afirma ser complexo e dinâmico o ato de leitura ao ponderar que antes 

mesmo de conhecer a palavra, a pessoa pratica o ato da leitura a partir de 

conhecimentos adquiridos ao longo de sua vida. Em um processo ininterrupto, a 

leitura apreensiva da palavra implica na continuidade da apreciação que fará da sua 

vida posterior. De acordo com o autor,  

 

[...] este movimento do mundo à palavra e da palavra ao mundo está 
sempre presente. Movimento em que a palavra dita flui do mundo mesmo 
através da leitura que dele fazemos. De alguma maneira, porém, podemos 
ir mais longe e dizer que a leitura da palavra não é apenas precedida pela 
leitura do mundo, mas por uma certa forma de “escrevê-lo” ou de 
“reescrevê-lo, quer dizer, de transformá-lo através de nossa prática 
consciente. (FREIRE, 2011, p. 29) 

 

 É possível evidenciar, a partir dessa afirmação, o caráter social e 

transformador intrínseco à leitura, pois segundo Freire (2011, p. 20) “linguagem e 

realidade se prendem dinamicamente”.  A capacidade de compreensão de um texto 

pelo leitor está diretamente relacionada ao conhecimento de mundo ao qual o sujeito 

está exposto. Para que o leitor alcance a compreensão do texto é necessário seu 

olhar crítico advindo das relações sociais e culturais. A criança, mesmo ainda não 

alfabetizada, não pode ser considerada uma tábula rasa perante o processo de 

aprendizagem da leitura, pois ela já possui experiências extraescolares capazes de 

influenciarem nesse processo.  

 

Evidencia-se, portanto, que o ato de ler é uma prática social de uso da 

linguagem que apresenta uma contribuição muito rica para o avanço em muitas 

áreas do conhecimento, sendo possível afirmar que é uma forma de se obter 

conhecimentos para a produção do saber elaborado e também uma maneira de 

interação social com o mundo. Dessa forma, a leitura de texto escrito é uma 

atividade complexa para o leitor, pois se trata de um processo de construção de 

significados a partir do texto sem a presença do autor, diferentemente do que ocorre 

com os interlocutores em um processo de interação face a face.  

  

Pensando na leitura como fonte de conhecimento, embasadas num processo 

interativo, as instituições educacionais podem pensar no ensino da leitura primando 

pelo envolvimento e familiaridade do leitor com o texto, de forma que ele possa 

desenvolver o gosto pela leitura.  Leituras vazias de sentido, como as realizadas 
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para cumprir tarefas, não promovem aprendizagem, tampouco são capazes de 

contribuir para uma efetiva progressão cognitiva por não satisfazerem o prazer, pois 

para que a leitura faça sentido ao leitor ela precisa buscar elementos que lhe 

permitam compreender o texto e essa busca será realizada intuitivamente, no seu 

conhecimento de mundo.  De acordo com Freire (2011, p. 43), se antes o ensino era 

tratado de forma autoritária, centrado na “compreensão mágica da palavra” cujas 

temáticas estavam dissociadas da realidade “agora já não é possível texto sem 

contexto”. 

 

Sendo as escolas um dos espaços de conhecimento responsáveis pelo hábito 

da leitura, Guimarães (2007, p. 24) salienta a importância de as instituições de 

ensino prepararem os alunos para uma leitura crítica. A capacidade de realização de 

leitura plena, com criticidade, proficiência e compreensão é uma forma de garantia 

do sujeito à inclusão social para viver com dignidade e cidadania. Segundo a autora, 

não há sintonia entre a escola e sua filosofia de formar para a vida, pois as 

instituições de ensino mantêm-se, desde sua formação até hoje, atreladas ao 

conservadorismo no que tange à formação de um sujeito capaz de ser socialmente 

transformador, conforme as abordagens seguintes. 

 

 2.2 ESCOLA E LEITURA NA PRÉ-ADOLESCÊNCIA 
 

 

A importância de se construir significados durante a leitura como prática 

pedagógica, preconizada por Paulo Freire, é um princípio básico de prática 

assegurada pelos Parâmetros Curriculares Nacionais: 

 

A leitura é o processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de 
compreensão e interpretação do texto, a partir de seus objetivos, de seu 
conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe sobre a 
linguagem etc. Não se trata de extrair informação, decodificando letra por 
letra, palavra por palavra. Trata-se de uma atividade que implica estratégias 
de seleção, antecipação, inferência e verificação, sem as quais não é 
possível proficiência. É o uso desses procedimentos que possibilita 
controlar o que vai sendo lido permitindo tomar decisões diante de 
dificuldades de compreensão, avançar na busca de esclarecimentos, validar 
no texto suposições feitas. (PCN, 1998, p. 69-70) 
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De acordo com os PCN, a constituição de um leitor proficiente, crítico e 

autônomo é uma exigência da sociedade atual como uma das condições de inclusão 

e desenvolvimento pleno de cidadania. 

 

O cenário da leitura no país encontra-se em uma situação muito delicada, 

pois de acordo com resultados do PISA 2012, no que diz respeito à leitura, o Brasil 

encontra-se numa posição de 58° lugar em relação aos outros 65 países 

participantes da avaliação em leitura, ficando, portanto, abaixo da média dos países 

que participam da OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico). O PISA - Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Programme 

for International Student Assessment) é uma prova aplicada pela Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), cujo objetivo é avaliar, 

entre outras áreas do conhecimento, o nível de habilidades em leitura entre 

estudantes de diferentes países na faixa etária de 15 anos. Conforme Costa 3, a 

partir do conceito de letramento, adotado pela prova de leitura, espera-se que o 

aluno tenha aptidão para, além de compreender um texto, refletir sobre ele a 

partir de conhecimentos e ideias próprias.   

 

Segundo Rojo (2009), de acordo com os resultados apresentados pelo 

Relatório da 8ª edição do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), em 2005, tanto 

as instituições de ensino públicas quanto privadas afiguram dar primazia ao ensino 

de regras gramaticais que ao ensino de interpretação crítica e posicionada sobre 

fatos e opiniões, capacidade de assumir posições e de apresentar soluções.  

 

É possível evidenciar as considerações da autora tendo em vista os 

resultados do SAEB (2001) onde consta a indicação de que tanto os alunos do 

Ensino Médio quanto os do Ensino Fundamental, séries finais, apresentam grandes 

dificuldades em realizar uma leitura crítica de textos: 

  

Um número muito alto de alunos está, sem dúvida, concluindo a 8ª série 
com um nível de letramento abaixo do que seria esperado. O maior 
problema, no entanto, é aquele referente ao percentual de alunos que se 

                                                             
3 Luiz Claudio Costa: Presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira - Pesquisa (INEP).  
Disponível em:  <http://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pisa/resultados/2014/ 
relatório_nacional_pisa_2012_resultados_brasileiros.pdf > Acesso em 21/01/2015. 
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encontra abaixo da média da 8ª série [...]. Embora demonstrem dominar 
algumas habilidades ainda não construídas pelos alunos da 4ª série 
situados nos Níveis 2 e 3, esses alunos da 8ª série necessitam, ainda, 
construir habilidades de leitura mais complexas que deem melhores 
condições para a continuidade de seus estudos no Ensino Médio. 
(RELATÓRIO SAEB – Língua Portuguesa, MEC/INEP, 2001 p. 104) 

  

As observações constantes no Relatório destacam uma situação de caráter 

preocupante para a sociedade como um todo, pois um número consideravelmente 

baixo de alunos do Ensino Fundamental apresenta habilidades de leitura 

compatíveis com a série à qual pertencem.  

 

 Quanto aos alunos da 3ª série do Ensino Médio,  

 

[...] situados no Nível 5 possuem mais consolidadas as habilidades de 
leitura, no entanto ainda não se apresentam como leitores críticos, aptos a 
participar das práticas sociais de leitura do mundo letrado. Os alunos 
posicionados no Nível 6 (20,43%) já são capazes de identificar recursos 
discursivos mais sofisticados utilizados pelo autor; no Nível 7 (3,91%) e no 
Nível 8 (1,44%) apresentam habilidades de leitura mais compatíveis com a 
série cursada. [...]. Em contrapartida, vale ressaltar que abaixo do Nível 5, 
em que se situa a média da 3ª série do Ensino Médio, encontram-se 41,31% 
dos alunos que não demonstram habilidades de leitura compatíveis com a 
série cursada.  (RELATÓRIO SAEB/2001 – Língua Portuguesa, MEC/INEP, 
p. 104) 

 

Diante de tais resultados, as considerações do relatório destacam que “um 

grande esforço deve ser feito no sentido de serem revistas as estratégias de leitura 

empregadas, a fim de que estes alunos operem com textos mais complexos, 

construam significados em relações intertextuais e ampliem seu universo de leitura. ” 

(RELATÓRIO SAEB – Língua Portuguesa, MEC/INEP, 2001, p. 104). 

 

Desse modo, cabe ressaltar o importante papel das escolas para o 

desenvolvimento da leitura, em prol de o estudante ter uma inserção social plena.  A 

situação de uma leitura em crise tem sido assinalada como uma das principais 

causas do fracasso escolar do aluno e, consequentemente, a sua desventura social.  

 

De acordo com Monteiro4 (2012, p. 6), “É sabido que a escola é centro de 

formação de leitores, com o respaldo do professor, de sua atuação e métodos de 

                                                             
4 MONTEIRO, Marcos Antônio. Retratos da leitura no Brasil 3. São Paulo: Instituto Pró-livro, 2012, 
p.6. Disponível em: <http://www.imprensaoficial.com.br/retratosdaleitura/RetratosDaLeituraNoBrasil3-
2012.pdf> (resultado da pesquisa Retratos da leitura no Brasil). Acesso em 21/01/2015.  
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estímulo”. Dessa forma, é possível pensar na perspectiva da leitura como aliada ao 

processo de ensino-aprendizagem nas escolas brasileiras da atualidade. A 

importância dada ao desenvolvimento do hábito da leitura, principalmente entre os 

jovens, torna-se um tanto desafiadora para nossa sociedade como um todo e 

merece especial atenção dos profissionais da linguagem.  

 

Porém, não é uma situação confortável para o professor quando, ao oferecer 

ao aluno um texto ou um livro para leitura em sala de aula, percebe a recusa do 

estudante em dedicar alguns minutos de seu tempo para esse momento de 

interação entre o texto e o leitor. Reflexões acerca de instituições responsáveis pelo 

desenvolvimento do hábito da leitura são relevantes tendo em vista que o 

desenvolvimento econômico de um país perpassa pela educação e pensar a leitura 

como uma praxe é um importante instrumento de inclusão social. Segundo Antônio 

Cândido, 

 

Em princípio, só numa sociedade igualitária os produtos literários poderão 
circular sem barreiras e, neste domínio a situação é particularmente 
dramática em países como o Brasil, onde a maioria da população [...] ou 
quase, vive em condições que não permitem a margem de lazer 
indispensável à leitura. Por isso, numa sociedade estratificada deste tipo a 
fruição da literatura se estratifica de maneira abrupta e alienante. Pelo que 
sabemos, quando há um esforço real de igualitarização há aumento 
sensível do hábito de leitura, e, portanto, difusão crescente das obras. 
(CÂNDIDO, 2004, p. 186-187)  

  

Cândido (2004, p. 186) enfatiza a leitura de livros literários, dentre as diversas 

leituras que circulam entre as pessoas, por acreditar que a literatura erudita é um 

bem cultural que garante a diminuição da estratificação social, sendo que “negar a 

fruição da literatura é mutilar nossa humanidade”.  

 

Conforme relata Marisa Lajolo (1993), nas escolas brasileiras, o trabalho com 

textos literários destinados aos jovens estudantes encontra-se numa situação 

delicada. De um lado, encontra-se o professor com a incumbência de difundir a 

leitura entre os alunos; de outro, estão os alunos acompanhados pelo desinteresse 

por essa atividade, talvez motivados pelas tarefas obrigatórias que devem realizar 

após a leitura.  

                                                                                                                                                                                              

 



22 

 

Os apontamentos feitos pela autora direcionam como uma das causas dessa 

precariedade da leitura, em sala de aula, para o fato de o professor encontrar-se 

numa situação de coadjuvância no preparo de suas aulas. As editoras, atendendo 

aos apelos do mercado literário, encarregam-se de desenvolver livros didáticos 

repletos de planos de aula, que deveriam ser uma tarefa individual do professor. 

Dessa forma, os alunos veem-se incumbidos, após a leitura dos textos, de realizar 

tarefas de forma mecânica e técnica nas quais, muitas vezes, elementos sutis e 

importantes do texto estão ausentes.  

 

A autora vai mais além ao afirmar que os professores não podem excluir de 

suas tarefas a realização de um trabalho tradicional do ensino da literatura, pois elas 

dão o devido suporte para que o aluno consiga relacionar a temática do texto ao seu 

cotidiano.  

 

O trabalho de encantamento e sedução pelos textos literários em sala de aula 

vem perdendo espaço e qualidade devido à forma frenética como os livros vêm 

sendo produzidos pela indústria de editoração, trazendo consigo o risco de leituras 

insensatas ou longe de serem realizadas com a devida reflexão, tendo em vista que 

a leitura de textos é considerada uma atividade complexa, “individual e reflexiva” 

(LAJOLO, 1993, p. 105). Conforme a autora, o ato de ler ficou cada vez menos 

individualizado sendo que a busca de sentido no texto pelo leitor está relegada a 

segundo plano.  

 

De acordo com Lajolo (1993, p.106), “Ler é essencial [...] mas a leitura literária 

também é fundamental”. A importância atribuída à leitura de texto literário justifica-

se, pois conforme a autora, a literatura tem o poder, por meio de sua linguagem, de 

dar ao leitor a oportunidade de viver situações, mediar conflitos de situações reais 

através do imaginário, da simbologia, possibilitado ao leitor a capacidade de exercer 

plenamente sua cidadania. Assim, “Cada leitor, na individualidade da sua vida, vai 

entrelaçando o significado pessoal de suas leituras com os vários significados que, 

ao longo da história de um texto, este foi acumulando” (p.106).  

 

Se ler é mais do que simples decodificação de palavras, é a capacidade de 

haver diálogo entre texto e leitor. Na visão da autora, esse diálogo surge quando, 
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durante a leitura de um texto novo, o leitor é capaz de atribuir significados através da 

transposição de suas experiências com leitura anteriores bem como de suas 

experiências de vida para dentro do texto.  

 

Conforme Lajolo (1993, p. 105), “A literatura constitui modalidade privilegiada 

de leitura, em que a liberdade e o prazer são virtualmente ilimitados.” Segundo a 

autora, para que o leitor consiga ter prazer, conquistado pela compreensão, ao 

realizar a leitura tanto em textos literários como em outros tipos, precisa possuir 

certo capital cultural que é “dependente do grau de cidadania de que desfruta o 

cidadão” (p.105). 

 

Ter conhecimento suficiente para compreender textos, literários ou não, 

depende do estímulo que o aluno recebe na escola, por meio de seus projetos 

desenvolvidos em prol da leitura. 

 

É importante frisar também que a prática de leitura patrocinada pela escola 
precisa ocorrer num espaço de maior liberdade possível. A leitura só se 
torna livre quando se respeita, ao menos em momentos iniciais do 
aprendizado, o prazer ou a aversão de cada leitor em relação a cada livro. 
Ou seja, quando não se obriga toda uma classe à leitura de um mesmo 
livro, com a justificativa de que tal livro é apropriado para a faixa etária 
daqueles alunos [...] a relação entre livros e faixas etárias, [...] interesses e 
habilidades de leitura é bem mais relativa do que fazem crer pedagogias e 
marketing. (LAJOLO, 1993, p. 109)  

 

Segundo a autora, esse é outro aspecto em que pode residir o tradicional 

desinteresse do jovem pela leitura, pois as estratégias de trabalho com esta 

atividade podem estar equivocadas, ao tratá-la como rotina, como algo mecanizado, 

com imposições muitas vezes capitalistas no lugar de estratégias de trabalho que 

despertem o prazer resultante da verdadeira interação entre texto e leitor. 

 

Todas essas considerações relativas ao ato da leitura, tratadas até o presente 

momento pelos especialistas supracitados, permeiam a complexidade existente na 

compreensão do texto para que aluno consiga realizar uma leitura crítica e 

proficiente.  

 

De acordo com Paulo Freire, a leitura, desde que seja crítica, tem a 

capacidade de realizar verdadeiras transformações no indivíduo e, 
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consequentemente, na sociedade. Essa modalidade de leitura ocorre à medida que 

as palavras do texto fazem sentido ao leitor. 

 

[...] na prática democrática e crítica, a leitura do mundo e a leitura da 
palavra estão dinamicamente juntas. O comando da leitura e da escrita se 
dá a partir de palavras e temas significativos à experiência comum dos 
alfabetizandos e não de palavras e de temas apenas ligados à experiência 
do educador. (FREIRE, 2011, p. 41).  

 

Dessa forma, independentemente do nível educacional no qual o estudante 

esteja inserido, o texto oferecido a ele pelo professor deve ser pleno de 

significações, relacionado ao seu contexto, à sua experiência de vida e não 

relacionado ao conhecimento de mundo do professor.   

 

Atualmente essas discussões são uma constante preocupação perante nossa 

realidade educacional, principalmente entre os profissionais da linguagem. Como foi 

possível evidenciar, a leitura proficiente e crítica contribui para o processo ensino-

aprendizagem dos alunos e para a sua conquista pela cidadania. A partir dessa 

perspectiva, surge a importância em, principalmente, o professor de língua 

portuguesa observar quais preferências de leitura seus alunos possuem. De outra 

forma, pode o profissional ser perspicaz em apresentar obras que possam cativá-los 

para essa atividade de suma importância para o desenvolvimento do hábito da 

leitura como um forte aliado do conhecimento. 

 

2.3 DIALOGISMO E LEITURA  
 

Conforme abordagens anteriores, a leitura proficiente possui um caráter 

transformador do sujeito. Mas ela só é conquistada se houver uma relação de 

interação entre texto e leitor, em que, através da compreensão, faz surgir o prazer 

por essa atividade complexa e fundamental para a aquisição de outras formas de 

conhecimento. 

Essa análise do processo de interação entre texto e leitor orienta para o 

conceito de dialogismo concebida por Mikhail Bakhtin5 (2010). Nessa concepção, a 

                                                             
5 Publicado na Rússia em 1929 e assinado por V.N. Volochínov, Marxismo e filosofia da linguagem foi 
posteriormente atribuído a M. Bakhtin.  
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atividade de interpretação dos enunciados, presentes no texto escrito, não é uma 

atitude passiva, pois depende do significado que o leitor, a partir do seu 

conhecimento de mundo, é capaz de atribuir às ideias do autor.   

 

O conceito de dialogismo elaborado por Mikhail Bakhtin está no cerne da 

constituição da linguagem. Tendo em vista a premissa de que “a linguagem é uma 

forma de interação humana” (GERALDI, 2006, p.41), Bakhtin a define como fruto da 

interação do eu com o outro. Dessa forma, o outro exerce papel fundamental nesse 

processo de interação verbal por meio da palavra: 

 

[...] toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada tanto pelo fato de 
que procede de alguém, como pelo fato de que se dirige para alguém. Ela 
constitui justamente o produto da interação do locutor e do ouvinte. Toda 
palavra serve de expressão a um em relação ao outro. [...] A palavra é uma 
espécie de ponte lançada entre mim e os outros. Se ela se apoia sobre mim 
numa extremidade, na outra apoia-se sobre o meu interlocutor. (BAKHTIN, 
1992, p.113) 

 

A palavra é concebida pelo autor como um elo responsável por estabelecer 

relações sociais entre os sujeitos garantindo-lhes a comunicação. Assim, 

considerando as relações dialógicas e sociais dos sujeitos, mediadas pela palavra, o 

autor afirma que a língua é constituída pelo “fenômeno social da interação verbal, 

realizada através da enunciação” (BAKHTIN, 1992, p. 123), portanto, 

essencialmente dialógica.   

 

Segundo o autor, a enunciação é um fenômeno social da linguagem 

produzida na interação entre locutor e interlocutor. Quanto ao sujeito (ouvinte/leitor), 

nessa perspectiva, é um ser social, responsável por estar no mundo e responsivo; é 

construído na interação com outros sujeitos. Todo sujeito se constitui nas e pelas 

interações verbais. O enunciado é uma unidade mínima de sentido, desse modo, 

trata-se de dar voz a alguém, sendo que não há enunciado sem um sujeito falante. A 

definição de voz para Bakhtin é diferente da palavra, mas não separada desta. É a 

voz na palavra. 

 
Na relação criadora com a língua não existem palavras sem voz, palavras de 
ninguém. Em cada palavra há vozes às vezes infinitamente distantes, 
anônimas, quase impessoais (as vozes dos matizes lexicais, dos estilos, etc.), 
quase imperceptíveis, e vozes próximas, que soam concomitantemente. 
(BAKHTIN, 2010, p. 330) 
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 Essa diferenciação de voz e palavra importa para que a voz seja entendida 

como ponto de vista, ideia, opinião, ideologia. Existem múltiplas vozes que 

repercutem em um discurso e há sempre sentidos que se constroem e se recriam 

nas práticas sociais.   

 

As palavras do sujeito são respostas a palavras de outro e suas próprias 

palavras também constituirão respostas de outros sujeitos. Dessa forma, a interação 

por meio da linguagem ocorre em determinado contexto em que os participantes do 

diálogo estão em condições de igualdade, pois em uma situação de diálogo não há 

predomínio do locutor sobre o ouvinte ou leitor para que a comunicação seja 

estabelecida. Na visão bakhtiniana, a palavra converge a um interlocutor, permitindo 

concluir-se que a produção de sentido pertence ao interlocutor.  

 

Importa ressaltar, nesse momento, que de acordo com Mikhail Bakhtin, o 

diálogo não significa tão somente a comunicação em voz alta, mas sim toda e 

qualquer comunicação verbal.  Assim:  

 

O diálogo, no sentido estrito do termo, não constitui, é claro, senão uma das 
formas, é verdade que das mais importantes da interação verbal. Mas pode-
se compreender a palavra “diálogo” num sentido amplo, isto é, não apenas 
como a comunicação em voz alta de pessoas colocadas face a face, mas 
toda comunicação verbal, de qualquer tipo que seja. (BAKHTIN, 1992, p. 
123). 

 

De acordo com Fiorin (2006), a definição de dialogismo em Bakhtin não se 

vincula à noção de diálogo entre interlocutores, porém, entre discursos, sendo que 

“o interlocutor só existe enquanto discurso” (p. 166). Portanto, seja o enunciado oral, 

escrito ou outra forma de comunicação, o dialogismo se constrói a partir do embate 

entre discursos produzidos pelos usuários da linguagem. Diante desse processo de 

interação, dialogismo implica em uma “ativa posição responsiva” (BAKHTIN, 2010, p. 

271) por parte do interlocutor. Segundo o autor, em uma situação real de 

comunicação, o ouvinte, ao compreender o enunciado, concorda, discorda ou atribui 

qualquer outra forma de resposta imediata ou posterior, pois, “toda compreensão é 

prenhe de resposta.” (Ibidem, p. 271). 
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Em uma análise da leitura na sala de aula − espaço oficial para o ensino-

aprendizagem – podemos concluir que a interação ocorre quando o discurso do 

locutor (as vozes) dialoga com o discurso do interlocutor/leitor. Dessa forma, o 

dialogismo acontece no momento em que o leitor atribui significado ao que lê e 

identifica-se com o discurso veiculado no texto. Quando o discurso do sujeito/leitor 

dialoga com o de outrem, o sujeito produz sentido, algo significa e ele aprende, 

desenvolve-se. Dessa forma, a leitura dependerá do que o aluno já sabe sobre o 

assunto em questão e de suas experiências adquiridas ao longo de suas vivências, 

o que pressupõe uma relação dialógica do leitor com o texto e com outros discursos 

já vivenciados. 

 

O processo dialógico entre texto e leitor perpassa por questões da 

compreensão das nuances da linguagem, para que, dessa forma, o leitor consiga 

partilhar plenamente das ideias do autor.  Nesse sentido, instiga-me, nesse estudo, 

analisar alguns discursos do locutor (as vozes) que possivelmente dialogam com o 

discurso do leitor, revelando o interesse dos meus alunos do ensino fundamental 

pela obra Diário de um Banana. Afinal, o insucesso escolar da criança reside na sua 

limitação em atingir a compreensão do texto escrito, pois a leitura interfere na 

aprendizagem dela, desde que seja uma leitura que desperte seu prazer e que não 

seja mecanizada, tendo em vista que a leitura desmotivada não auxilia na 

aprendizagem. 

  

 2.4 PRAZER PELA LEITURA  

 

A questão do prazer da leitura permeia conceitos importantes, desenvolvidos 

e pensados na educação da atualidade. Gostar de ler vai muito além de desejos 

inatos do leitor, tendo como fundamentos desde a maneira como o texto é escrito 

até as necessidades e desejos de quem lê.  

 

 Segundo Barthes (2010, p.9), o texto, muito além de ser apenas lido com 

prazer deve ser escrito com prazer e é essa interação entre escritor e leitor que leva  
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um texto ao sucesso da admiração e desejo. Barthes, a propósito, infere que a 

leitura possui, além do espaço do prazer, o espaço da fruição6, do gozo, onde o 

prazer está inserido nas entrelinhas, no desconforto, onde o leitor entra em crise 

com sua relação com a linguagem. Por isso não pode haver prazer em escrever sem 

que haja prazer em ler. O escritor deve estar em contato imediato com o leitor no 

que tange a seus anseios pela leitura. 

 

 A fruição é o espaço no qual o leitor se regozija, em que ele encontra o novo, 

a novidade, que contradiz tudo aquilo que ele já experimentou e, portanto, traz o 

encanto pela leitura. Nesse sentido, o prazer da leitura se encontra com as 

contradições e com o sentido paradoxal da vida. Paradoxal no instante em que 

busca a oposição que ocorre sempre e em toda a parte entre a exceção e a regra, 

sendo aquela, a fruição. A exceção, portanto, é o desejo do leitor, é o olho por onde 

ele vê refletida sua própria imagem e é, em suma, aquilo que lhe dá o êxtase maior 

da leitura. 

 

 Assim, a fruição ou o prazer orgásmico da leitura poderia ser alcançado sob a 

forma do encontro com o novo e com aspectos de excessividade-limite, onde se 

encontre o desejo daquilo que se gostaria de encontrar.  

 

Nesse sentido, importa ao professor, numa perspectiva de sala de aula, em 

que se vê na incumbência de formar leitores, estar em sintonia com os desejos de 

leitura dos seus alunos para que desfrutem do prazer de ler um texto ou um livro 

para descobrir a fruição que “só tem possibilidade de aparecer com o novo absoluto” 

(BARTHES, 2010, p.49). No caso da obra Diário de um Banana, tive a oportunidade 

de presenciar o prazer de pré-adolescentes em realizar sua leitura, certamente 

porque veem na obra representações de suas atitudes, de seus anseios, e na qual 

vivenciam situações que eles não podem fazer na realidade por ser a exceção à 

regra, como afirma Barthes. Pretensamente, no papel de formadora de leitores, 

ofereço a meus alunos uma obra capaz de cativá-los pelo prazer e que os faça 

                                                             
6 “Nota do tradutor: Alguns críticos têm considerado que a melhor tradução de jouissance para o 
português seria gozo, uma vez que esta palavra daria, de um modo mais explícito o sentido do prazer 
físico contido no termo original. De nossa parte, acreditamos que a palavra fruição, embora algo mais 
delicada, encerra a mesma acepção – “gozo, posse, usufruto” – com a vantagem de reproduzir 
poeticamente o movimento fonético do original francês.” (BARTHES, 2010, p.8) 
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atingir a fruição, isto é, buscar outras leituras em busca da novidade, conforme as 

ideias de Barthes, algo que os abale, que os arremeta a um estado de 

encantamento e regozijo.  
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3 COMPORTAMENTO MORAL NA ADOLESCÊNCIA 
 

Tendo em vista que o estudo desta pesquisa centra-se no interesse dos pré-

adolescentes pela obra Diário de um Banana, torna-se necessário compreender o 

que ocorre com os jovens dessa faixa etária. Portanto, neste capítulo, explicitam-se 

algumas características comportamentais, à luz da teoria do desenvolvimento moral 

da criança de Jean Piaget, para que se busque compreender as manifestações e 

interesses do público leitor.  Para tanto, torna-se relevante elencar alguns conceitos 

acerca da dimensão psicológica da moral, abordados a partir das contribuições 

teóricas da epistemologia genética de Jean Piaget e das contribuições psicanalíticas 

de Maurício Knobel e Arminda Aberastury no que tange à formação da identidade do 

pré-adolescente.  

 

3.1 REFLEXÕES SOBRE A MORAL  
 

A questão do desenvolvimento moral não pode ser analisada de maneira 

dissociada da questão da socialização e da educação. O ser humano torna-se social 

ao longo de seu desenvolvimento cognitivo e através de suas relações 

interpessoais, pois “nenhuma realidade moral é completamente inata” (PIAGET, 

1996, p.2).  

 

De acordo com Menin (1996), algumas questões acerca da definição de moral 

− como o que seria agir moralmente bem e, se agir moralmente bem, seria seguir 

leis estabelecidas − foram abarcadas pelo filósofo alemão Emanuel Kant. Segundo a 

autora, para Kant, definir moral é uma tarefa altamente complexa. Para o filósofo, a 

moral não está ligada somente à cultura, considerada boa, de cada povo, tampouco 

atrelada às regras que cercam os sujeitos. Pois se assim fosse, simplesmente as 

pessoas sendo corretas seguiriam as regras dos diferentes povos quando lá 

estivessem. A moral deve seguir princípios universalizantes. Isso quer dizer que 

conceitos de bom ou mau, tidos como princípios, devem abranger um maior número 

de pessoas onde quer que elas estejam. E esses princípios a serem seguidos pelo 

sujeito devem primar pela ideia de fazer somente aquilo que gostaria que lhe 

fizessem ou ainda de imaginar que algo que lhe é imputado deve valer para todos.  
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Conforme a autora, a justificativa mais apropriada para a moral não está na 

sua definição atrelada às imposições de leis e regras, mas sim nos motivos pelos 

quais as pessoas seguem as normas.  Dessa forma, segundo a autora, para Kant há 

o valor moral quando existe o entendimento dos motivos pelos quais um indivíduo 

opta por ter ou não determinadas atitudes em relação a si próprio ou ao outro. O 

entendimento que as pessoas têm a respeito das ações e suas consequências 

permeiam os conceitos de heteronomia ou autonomia.  

 

Segundo as concepções de Kant, Menin afirma que agir de acordo com 

normas pré-estabelecidas pela sociedade, pensando nas consequências dos atos é 

ser heterônomo. Agir adequadamente, em obediência a algo exterior ao sujeito 

durante grande parte do tempo, não é nenhum mal. O problema é quando o sujeito 

só age na heteronomia, isto é, sendo obediente aos outros de forma constante.  

 

Por outro lado, a autonomia significa agir de forma racional e emocional 

segundo as leis impostas pela sociedade, seguindo seu livre arbítrio. Na autonomia, 

a pessoa compreende uma regra como sendo um princípio universal de bem para 

todos, concorda com ela e, a partir dessa concepção, obedece-a. Na heteronomia, a 

pessoa obedece a uma regra pela coação, por medo de alguma punição ou por 

interesse pessoal.  

 

A autonomia, segundo a autora, de acordo com os preceitos de Kant, possui 

caráter crítico e reflexivo em relação às regras às quais o sujeito haverá de se 

submeter a fim de garantir dignidade em benefício de toda a sociedade. Ter moral é 

ser autônomo e o ser humano moralmente autônomo possui uma grande 

capacidade altruísta inclusive com desconhecidos. É possuir a condição humana 

complexa de pensar no outro como uma extensão de si próprio.  

 

De acordo com Yves de La Taille (2006), Lawrence Kohlberg7 ampliou os 

estudos de Jean Piaget sobre o juízo moral. Segundo o autor, ambos sabiam que 

 

[...] alguns indícios de autonomia não bastavam para afirmar-se que, de fato, um pré-
adolescente é moralmente autônomo. E a experiência e as observações cotidianas 

                                                             
7 Lawrence Kohlberg foi professor doutor em psicologia na Universidade de Harvard.   



32 

 

eram suficientes para convencê-lo de que a autonomia moral era um fenômeno raro 
na população. Assim, guardou de Piaget a ideia de que o caminho para o 
desenvolvimento moral vai da heteronomia para a autonomia, mas mostrou que esse 
caminho é bastante longo e que a maioria das pessoas para no meio dele. (LA 
TAILLE, 2006, p. 18) 

 

 Conforme Piaget (1992), a criança atinge a autonomia quando ela percebe a 

importância de relações mutuamente ancoradas pela simpatia e pelo respeito. 

Enfatiza o autor que sem o outro não há motivos para que a moral exista, portanto, 

autonomia moral é tratar o outro como gostaria de ser tratado.  

 

De acordo com as considerações acerca do desenvolvimento da moralidade, 

é possível observarmos na obra Diário de um banana que as relações sociais entre 

um garoto pré-adolescente, sua família, seus amigos e sua escola são evidenciadas 

em relações de autonomia e de heteronomia. As atitudes dos personagens são 

representativas de situações vividas por meus alunos do ensino fundamental, que, 

por serem pré-adolescentes, estão passando por um período de grandes mudanças 

físicas e emocionais, desencadeando o interesse em ler uma obra com temáticas 

voltadas para seus anseios.  

 

3.2 JEAN PIAGET E O JUÍZO MORAL  
 

Considerando a escola como um ambiente socializador, devido à 

possibilidade de relações interpessoais, é importante atentar para o fato de que o 

desenvolvimento da moralidade na criança está relacionado ao trabalho educativo. 

Para tanto, as considerações a seguir estão embasadas nos estudos teóricos da 

epistemologia genética sobre desenvolvimento moral de Jean Piaget. 

 

Do ponto de vista cognitivo, Jean Piaget desenvolve a teoria do juízo moral da 

criança8, a partir da análise de como ela reage diante das “regras do jogo social” 

(PIAGET, 1994, p. 21). Um aspecto importante relativo ao respeito às normas pela 

criança consiste na afirmação de que "toda a moral consiste num sistema de regras, 

e a essência de toda a moralidade deve ser procurada no respeito que o indivíduo 

adquire por essas regras” (Ibidem, p. 23).  

                                                             
8 Embora esta pesquisa esteja centrada no interesse do pré-adolescente, usa-se o termo criança 
estando em conformidade com a teoria do desenvolvimento moral de Jean Piaget. 
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Segundo o autor, as regras que as crianças normalmente respeitam são 

ensinadas a elas pelos adultos e principalmente pelos pais e são tidas como 

verdades. 

[...] as regras morais, que a criança aprende a respeitar, lhe são 
transmitidas pela maioria dos adultos, isto é, ela as recebe já elaboradas, e, 
quase sempre, nunca elaboradas na medida de suas necessidades e de 
seu interesse, mas de uma vez só pela sucessão ininterrupta das gerações 
adultas anteriores. (PIAGET, 1994, p. 23) 

 

Desse modo, Piaget, em sua obra Juízo moral da criança, pauta sua pesquisa 

na busca do esclarecimento sobre a forma como as crianças se adaptam às regras e 

quais entendimentos possuem delas. A partir de observações e entrevistas com 

crianças em jogos de regras, o epistemólogo definiu em quatro estágios de 

desenvolvimento moral, de acordo com suas idades, pelo fato de elas possuírem 

estruturas cognitivas distintas. Assim, o autor conduz suas observações no sentido 

de evidenciar a prática e a tomada de consciência da regra pela criança que parte 

da anomia, passando pela heteronomia para alcançar a autonomia moral e 

intelectual. O autor define o amadurecimento moral da criança em estágios, pois as 

normas vão sendo assimiladas pela criança paulatinamente. Conforme o autor, 

 

[...] a regra coletiva é, inicialmente algo exterior ao indivíduo e, por 
consequência, sagrada. Depois, pouco a pouco, vai-se interiorizando e 
aparece, nessa mesma forma, como livre resultado do consentimento mútuo 
e da consciência autônoma. (PIAGET 1994, p. 34) 

 

Durante o primeiro estágio, denominado “motor e individual” (PIAGET 1994, p. 

33), a criança não é capaz de agir de acordo com as regras sociais, mas sim 

motoras.  No segundo estágio, “egocêntrico” (Ibidem, p. 33), por ser originada do 

adulto, a regra é vista como um tabu e sua transgressão é considerada inadmissível 

pela criança. O terceiro estágio, definido pelo autor como o da “cooperação 

nascente” (Ibidem, p. 33), ocorre por volta dos sete anos. Nesse período da vida das 

crianças, há o início da conscientização da existência e do respeito à regra, pois 

mesmo que seja para alterá-la, as crianças agem de acordo com decisões de grupo. 

No quarto estágio, o da “codificação das regras” (Ibidem, p. 33), aos onze e doze 

anos, as regras do jogo são definidas e entendidas detalhadamente por todos os 

participantes do jogo. Conforme o autor, à medida que a criança cresce, o 

sentimento de submissão às regras vai diminuindo, devido à internalização das 
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normas. Desse modo, a criança passa gradualmente a dar indícios de autonomia, 

devido à ação de respeito mútuo em relação às outras pessoas.  

 

As atitudes da criança durante a anomia não estão relacionadas ao domínio 

moral, prevalecendo ações de caráter básico convencional. Nessa fase, a criança 

ainda não concebe o que é certo ou errado, bem ou mal. Em seguida, ela inicia o 

processo de compreensão das regras e de conscientização dessas dimensões, 

passando para o estágio da heteronomia. Nessa fase, a criança reconhece os 

adultos como autoridade cujas regras impostas merecem obediência sem 

contestações. Na heteronomia, a regra é vista pela criança como algo sagrado e, 

portanto, algo que deve apenas ser obedecido, para chegar à autonomia, estágio 

considerado ideal, o de cooperação, quando o “espírito de reciprocidade” (PIAGET, 

1994, p.66) é fundamental para a vida em sociedade, pois, segundo o autor se não 

for em razão do outro, não há motivos para a moralidade existir. De acordo com La 

Taille (2006, p. 60) “toda ética contém uma moral, pois cabe justamente à moral 

regrar a vida em sociedade”.  

 

Segundo La Taille, durante a passagem da heteronomia para a autonomia as 

crianças de oito a dez anos estão transpondo uma fase de equilíbrio entre direitos e 

deveres, pois suas concepções infantis a respeito da moral começam a ser vistas de 

modo diferente. Nesse período, a criança é capaz de fazer julgamentos a partir de 

convicções e, assim, dispensa-se da obediência absoluta às regras, conforme afirma 

o autor: 

Enquanto na moral heterônoma, os deveres têm maior importância que os 
direitos, na moral autônoma, deveres e direitos complementam-se e se 
equilibram. Em suma, enquanto na heteronomia uma regra é moralmente 
boa porque a ela se deve obedecer, na autonomia, o raciocínio inverte-se: 
deve-se obedecer a uma regra porque ela é boa. Se a regra for considerada 
ruim, a desobediência pode passar a ser uma ação moralmente legítima – 
coisa ainda impensável na moral heterônoma. (LA TAILLE, 2006, p. 98-99) 

   

Desse modo, suas atitudes em relação ao respeito às regras impostas pelos 

adultos são questionadas e até mesmo desobedecidas, pois elas não são mais 

vistas como imutáveis e cabais como antes. A criança estabelece novas regras a 

partir do respeito mútuo, a partir de uma relação de igualdade. “Eis porque, entre a 

autonomia e a reciprocidade, há uma relação estreita em oposição à heteronomia e 

ao respeito unilateral” (PIAGET, 2014, p. 260).  Se, no estágio da heteronomia a 
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regra coletiva é vista pela criança como algo exterior a ela e, portanto, 

inquestionável, agora, em vistas da autonomia, ela pode agir de forma desobediente, 

ao julgar que a norma a qual está sendo submetida é ruim, sendo considerada uma 

atitude legítima. Essas atitudes de questionamentos por parte da criança estão 

coadunadas com as mudanças provocadas física e psicologicamente em seu corpo. 

Por encontrar-se na pré-adolescência, um momento de transição da infância para a 

vida adulta, o jovem necessita encontrar-se, reconhecer-se como um ser capaz de 

conviver com outras pessoas. Iniciando, assim, uma busca pela sua identidade, em 

meio a frequentes oscilações comportamentais. 

 

 3.3 IDENTIDADE NA ADOLESCÊNCIA 
 

Tentando compreender a si mesmo antes de conhecer o mundo que o cerca, 

o adolescente9 trava verdadeiras lutas contra a sociedade na busca de sua 

identidade. Neste momento da vida, o jovem passa por “desequilíbrios e 

instabilidades extremas” (KNOBEL, 1992, p. 9) que são mal interpretados pelos 

adultos, mas fundamentais ao adolescente para estabelecer sua identidade.  

 

De acordo com Aberastury (1992), adentrar no mundo adulto significa para o 

adolescente passar por transformações físicas e psicológicas significativas que 

implicam em novas relações com os pais e com a sociedade. Essas novas vivências 

costumam ser acompanhadas de crises por ser “um período de contradições, 

confuso, ambivalente, doloroso, caracterizado por fricções com o meio familiar e 

social” (p. 13).  

 

O período da adolescência é caracterizado por “um momento ambíguo de 

aquisições e de perdas” (FIORI, 1983, p. 15). A perda do corpo infantil e a 

adaptação do corpo de adulto, adquirido por um longo processo de entendimento, é 

capaz de gerar angústia pelo fato de o jovem encontrar-se nesse período de 

transição entre a infância e a fase adulta. As alterações físicas e hormonais em seu 

                                                             
9 Embora a pesquisa esteja voltada ao pré-adolescente, utilizamos o termo adolescente, em alguns 
momentos, considerando a faixa etária utilizada como estudos da obra escolhida para compor o 
referencial teórico da pesquisa.  
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corpo acontecem de forma rápida e desajeitada causando-lhe perplexidade e 

estranhamento de si mesmo.   

 

Segundo Aberastury (1992), as mudanças pelas quais o adolescente passa 

caracterizam-se por crises devido ao necessário abandono da identidade de criança 

ocasionando a aquisição de uma nova identidade conquistada através da 

reorganização das ideias sobre si mesmo em relação ao futuro. De acordo com a 

autora, a nova identidade do adolescente surge quando ele é capaz de aceitar, ao 

fazer o luto, a perda da identidade adquirida na infância, e consentir com a nova 

condição imposta ao seu corpo e sua mente, pela natureza.  

 

Ainda nesse período de transição, o adolescente não é capaz de assumir uma 

identidade única, mas sim “flutuações de identidade” (ABERASTURY, 1992, p. 14) 

que se refletem no comportamento diante de outras pessoas e no seu modo de 

vestir. Instauram-se, nesse momento, sentimentos de incompreensão e angústia 

tanto dos pais como dos adolescentes devido à dificuldade em aceitar essas 

variações no comportamento jovem.  

 

As confusões sentimentais manifestam-se para o adolescente como um 

sentimento de perda da condição de criança, quando havia a dependência do adulto 

e nesse período de transição necessita tornar-se independente perante sua nova 

condição de vida. O mesmo sentimento de luto pela infância dos filhos necessita ser 

realizado pelos pais, causando-lhes sentimentos de renúncia, pois os progenitores 

precisam aprender a lidar com toda essa mudança brusca familiar e social causada 

pela adolescência.  

 

Essas oscilações sentimentais passam a ser vistas no seio familiar como 

rebeldia os atos dos jovens, e imposições os dos adultos.  De acordo com a autora, 

são as mudanças graduais que ocorrem no corpo da criança as desencadeadoras 

de todos os sentimentos conflituosos entre o adolescente e a sociedade. O jovem 

torna-se confuso psicologicamente por não ter capacidade ainda de se aceitar com o 

novo corpo, e com ele novas responsabilidades, como a reprodutora.  
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Por acreditar ser depreciativo ou zombeteiro o tratamento que lhe é dado 

como criança, o jovem passa a ter atitudes de renúncia ou imposições mais 

enfáticas em relação aos adultos. Desse modo, “sua hostilidade frente aos pais e ao 

mundo em geral se manifesta na sua desconfiança, na ideia de não ser 

compreendido, na sua rejeição da realidade, situações que podem ser ratificadas ou 

não pela própria realidade” (ABERASTURY, 1992, p. 18).  

 

A dificuldade do adulto em aceitar o crescimento intelectual e sexual da 

criança e compreender seus atos gera no jovem uma fuga da realidade fazendo com 

que o adolescente busque refúgio em suas fantasias e no seu mundo interno. O 

respeito aos anseios do adolescente por parte do adulto, conforme afirma a autora, é 

fundamental nessa sua busca intensa pela identidade dessa nova fase em sua vida.  

 

Knobel afirma que há toda uma gama de fatores psico-biológicos e 

socioculturais que dão características à adolescência:  

 

[...] as lutas e rebeliões externas do adolescente não são mais do que 
reflexos dos conflitos de dependência infantil que intimamente ainda 
persistem. Os processos de luto obrigam a atuações que têm características 
defensivas, de caráter psicopático, fóbico ou contrafóbico, maníaco ou 
esquizoparanoide, conforme o indivíduo e suas circunstâncias. (KNOBEL, 
1992, p.27) 

 

Desse modo, o autor elenca uma série de características do comportamento 

que compõem a “síndrome normal da adolescência”, dentre elas “a busca de si 

mesmo e da identidade; tendência grupal e atitude social reivindicatória” (KNOBEL, 

1992, p.29). 

 

Na busca de si mesmo e pela identidade, a criança, ao entrar na adolescência 

traz consigo conflitos e incertezas que se ampliam nessa procura pelo conceito 

próprio para gradualmente atingirem a maturidade necessária na fase adulta. De 

acordo com o autor, essa imagem de si próprio que o adolescente constrói está 

intimamente relacionada ao conhecimento e intimidade com seu corpo em mudança. 

 

Na intenção de saber quem é e ter noção de indivíduo perante a sociedade, 

afirma o autor que o adolescente vai assimilando valores a partir de um processo de 
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inter-relação social. E nessa busca o jovem assume diferentes identidades de 

acordo com a situação vivida de forma favorável por ele no momento apresentando 

assim diferentes comportamentos de forma transitória até que tenha condições de 

assumir uma identidade definitiva para a fase adulta. De acordo com Knobel, saber 

qual identidade assumir na fase adulta denota um esforço muito grande por parte do 

adolescente e requer apoio no “mundo interno do ser” (KNOBEL, 1992, p.35). Para 

isso, um bom relacionamento previamente constituído com os pais propicia uma boa 

readaptação emocional. 

 

Outro aspecto característico da adolescência denominado pelo autor é a 

tendência grupal. Na busca pela identidade, o adolescente precisa sentir-se seguro 

e naturalmente inclina-se a viver em grupos cujas regras de comportamento são 

respeitadas e seguidas. Segundo o autor, o grupo é muito importante para a 

autonomia e independência do jovem na vida adulta, pois tendo esse tipo de 

vivência, o adolescente tem a oportunidade de experimentar situações, sendo 

muitas delas de responsabilidades, diferentes das vividas durante a infância. Nesse 

período, a vida em grupo facilita a prática transitória de condutas psicopáticas “[...] 

de desafeto, de crueldade com o objeto, de indiferença, de falta de responsabilidade 

[...] que são típicas da psicopatia, mas que encontramos na adolescência normal.” 

(KNOBEL, 1992, p.38). São condutas normais na adolescência, mas que devem ser 

sucumbidas na ação evidenciando um processo de aprendizado de valores para a 

vida adulta.  

 

De acordo com Knobel (1992), atribuir os conflitos pelos quais o adolescente 

passa apenas às mudanças ocorridas em seu corpo e mente, como se seu 

comportamento não fosse fruto da influência das suas relações sociais, seria uma 

atitude errônea e muito simplória.  

 

Nessa fase da vida do jovem, há um sofrimento mútuo entre pais e filhos. Os 

filhos sofrem ao ter que enfrentar a nova realidade perante o desenvolvimento de 

seu corpo e as responsabilidades que isso implica perante uma vida em sociedade. 

Por outro lado, afirma o autor, que os pais também são acometidos pelo sofrimento 

de não terem mais uma criança pequena sob seus domínios, mas sim se veem ao 

lado de um filho adulto, na iminência de uma separação, com toda a gama 
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psicológica que isso acarreta à família. Portanto, culpabilizar apenas os 

adolescentes por eventuais atitudes delinquentes ou de rebeldia como se vivesse 

em estado de isolamento do mundo é um grande equívoco cometido pelos adultos. 

 

Segundo o autor, a família, inserida em seu sistema de valores, é a primeira 

instituição com a qual a criança tem a oportunidade de conviver socialmente e a 

responsável pela conduta do jovem em relação às outras pessoas. Após essas 

primeiras noções familiares de conduta, o adolescente, ao entrar em contato com 

outras pessoas do seu círculo social, receberá influências a nível sociocultural e 

econômico, havendo dessa forma, a determinação de novas identificações. 

 

Os padrões socioeconômicos e culturais de diferentes sociedades 

estabelecem restrições ao adolescente fazendo com que ele, apesar de toda sua 

“força reestruturadora da sua personalidade” (KNOBEL, 1992, p. 54), sinta-se inútil 

ou incapaz. Muitas vezes, não tendo espaço na sociedade, o adolescente necessita 

adaptar-se aos comandos dos adultos e esperar pacientemente pela maturidade 

para poder sentir-se alguém com capacidades plenas. Justifica o autor que a 

entrada de jovens no mundo do crime deve-se ao fato de que nesse estilo de vida 

eles podem por em prática todo seu potencial de realizações. 

 

Muitas outras vezes, frente a estas vicissitudes, a reação da adolescência, 
ainda que violenta, pode adotar a forma de uma reestruturação egoica 
revolucionária, que conduz a uma liberação desse superego social cruel e 
limitador. (KNOBEL, 1992, p. 54) 

 

Depreende-se, desse modo, que a sociedade interpreta atitudes de muitos 

adolescentes como sendo imposições e questionamentos vazios ou rebeldia 

característica da idade, mas esses comportamentos são reflexos da maneira como 

ela os concebe. O jovem, em meio à tentativa de encontrar um caminho pelo qual 

precisa seguir na vida adulta, não encontra uma sociedade voltada a seus anseios e 

necessidades. Depara-se com um meio que rejeita de forma inconsciente suas 

evoluções, e ao mesmo tempo, espera que elabore seus lutos e adapte-se ao 

sistema ao qual está inserido para que consiga assimilar seu novo papel diante 

dessa nova realidade.   
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Dessa forma, munidos de um sentimento de abandono pelos pais e pela 

sociedade que já não mais têm o mesmo cuidado para com ele de quando criança, 

exercitará modificações em seu meio social através de ações inconscientes, 

apresentando atitudes de revolta e rebeldia que, na verdade, são uma tentativa de 

projetar-se socialmente.  

Essas características do pré-adolescente na busca pela identidade, elencadas 

pelos autores acima, podem indicar o encantamento do jovem pela leitura da obra 

Diário de um Banana. As temáticas dos volumes evidenciam, através das atitudes 

engraçadas e irônicas dos personagens, situações que os jovens naturalmente 

podem experienciar nas suas relações sociais entre família, amigos e escola.  

 

3.4 EDUCAÇÃO MORAL E A ESCOLA  

 
Entender o processo de socialização e saber como o indivíduo adquire 

valores para orientar seu comportamento passa a ser uma questão fundamental na 

atualidade e principalmente em âmbito escolar. A sociedade como um todo e 

principalmente pais e professores têm a preocupação em que as crianças ajam de 

acordo com leis e regras de convívio impostas bem como apresentem 

comportamentos considerados adequados para que se obtenha uma vida dentro da 

normalidade social, de acordo com sua cultura. De acordo com Menin (1996) a 

escola, mesmo que de forma indireta, exerce uma forte influência no 

desenvolvimento moral dos estudantes, entretanto não conduz seus alunos para a 

autonomia.  

 

Conforme a autora, Piaget e diversos outros autores têm evidenciado que as 

escolas, na busca da disciplina de seus alunos, contribuem em muito para a 

manutenção das crianças na heteronomia, fase caracterizada principalmente pela 

obediência às regras. 

 

Segundo Menin (1996), as escolas consolidam a heteronomia na medida em 

que os professores mantêm uma relação de coação com seus alunos. A coação 

decorre da primazia que a instituição tem pela obediência de suas regras. Os alunos 

são coagidos quando são premiados ao realizarem as atividades ou punidos caso 
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não as cumpram.  As instituições primam pelas suas regras elaboradas sem a 

participação dos alunos a quem não é explicado o real motivo de normas, mas eles 

as cumprem agindo em torno de premiação ou punição, sendo a nota escolar o 

principal meio de garantia de que as normas serão seguidas.  

 

A autora apresenta relatos das observações feitas em relação às regras em 

uma escola particular há duas décadas. Além de observações, foram realizadas 

entrevistas com crianças do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental.  Embora, 

em alguns aspectos, metodologias e componentes curriculares estejam em desuso, 

as principais sistemáticas pedagógicas permanecem na contemporaneidade 

evidenciando, de modo geral, o caráter de estagnação ou obsoletismo utilizado 

pelas instituições de ensino.  

 

Uma questão muito importante evidenciada pela autora é o do exemplo a ser 

seguido. A empregabilidade de frases cativantes sobre boa convivência, por 

exemplo, não é garantia que tal ato seja realizado na escola. Segundo Menin (1996), 

o sujeito só aprende a ser solidário, honesto, correto e justo ao praticar com o 

próximo. Essas atitudes em que os exemplos são dados pelas próprias atitudes dos 

professores extinguiriam a coação.  

 

Dentre as observações realizadas na escola em questão, fazer silêncio, 

obedecer ao professor e manter a ordem foram as regras mais citadas pelas 

crianças evidenciando o caráter de obediência dos alunos em relação à professora. 

Conforme observa a autora, mesmo sendo impostas tantas regras às crianças, elas 

insistem em descumpri-las, caracterizando um egocentrismo das normas escolares. 

 

A regra da escola resume-se a obedecer à professora, mas isso não ocorre 

por parte das crianças justamente pelo fato de elas não possuírem o entendimento 

do motivo de obediência a uma norma. Tampouco a escola, com atitudes de 

tolhimento e imposições, contribui para a evolução de seus alunos, para que 

alcancem a autonomia moral.  

 

Segundo Menin (1996), para entender como a criança obtém a consciência da 

regra foram feitas entrevistas com alunos da escola utilizada na pesquisa, 
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permeando questões sobre as razões, a origem e a mutabilidade das regras. Os 

resultados, não unânimes, mostram que as crianças pequenas têm consciência 

heterônoma à medida que elas crescem, encaminham-se para a autonomia. 

 

Ocorre dessa maneira pois, quanto às razões, as crianças pequenas 

justificam que deveriam obedecer às regras porque a professora ordenou. Nas 

maiores, a heteronomia vai diminuindo devido à relativização que elas conseguem 

fazer concernente ao cumprimento das normas. Quando questionadas sobre a 

origem das regras escolares, as crianças se apresentam novamente heterônomas 

ao afirmar que alguém superior a elas teria inventado tais normas. E ao serem 

questionadas a respeito da possibilidade de haver mudanças na maneira como as 

aulas aconteciam, isto é, se elas pudessem ter atitudes contrárias às quais estavam 

acostumadas a ter como desobediência, as crianças não aceitaram. Segundo elas, 

uma escola nesses moldes seria desorganizada e negligente para com o ensino. De 

acordo com a autora,  

 

As respostas das crianças mostram a “sacralidade” das regras e seu caráter 
de “necessidade”. Uma autoridade fora, exterior às crianças, que sabe 
muito, diz as regras porque assim tem que ser para a escola ser boa [...] as 
regras são tidas como obrigatórias para todas as escolas (as mesmas 
regras) e estas são criadas pelas autoridades e respeitadas pelas crianças. 
A possibilidade de elas participarem da sua elaboração nem é considerada. 
Os alunos parecem ver-se como receptores de regras e sua obrigação é a 
conformidade! (MENIN, 1996, p. 73-74) 

 

 O estudo revela que a moralidade autônoma não significa somente seguir 

normas consideradas “boas”. Bem mais do que isso, significa uma capacidade de 

refletir sobre os motivos pelos quais determinadas regras existem, antes de realizar 

sua obediência. “Os princípios de obediência às regras ou leis, o porquê de segui-

las, forçam a consideração do outro além de nós: melhor é aquela lei que possa se 

mostrar válida, boa para o maior número de pessoas possível.” (MENIN, 1996, p. 89-

90). 

 

Cabe às instituições, como família e escola, possibilitarem à criança o 

desenvolvimento da autonomia, pois considerar o outro além de si é uma 

aprendizagem adquirida também através das relações sociais. E nessas relações 

não podem predominar a coação ou respeito parcial, pois essas atitudes levam ao 
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conformismo, medo e adequação, mas não à autonomia. Para conquistar a 

autonomia, o sujeito precisa ter o entendimento de que a obediência a uma norma 

deve ser boa para ele e para o próximo, mesmo que deixe de obter alguma 

vantagem pessoal.   

Essas considerações realizadas pela autora demonstram a grandiosidade que 

subjaz à moral autônoma. Evidentemente contemplam diversas situações que 

ocorrem na maioria das instituições de ensino tanto públicas como privadas, por 

serem instituições oficiais onde as crianças têm a possibilidade de exercer o 

convívio social. 

 

Menin (1996), ao afirmar que nem todas as escolas influenciam no 

desenvolvimento moral de seus alunos rumo à autonomia, incita-nos a uma reflexão 

sobre a realidade nas escolas. Atualmente as crianças desenvolvem suas atividades 

objetivando a obtenção de nota. Mas contrariamente a isso, as metodologias de 

ensino deveriam estar pautadas na conscientização que o aluno deve ter a respeito 

da importância em adquirir conhecimento.  Ao ser mostrado para a criança que os 

estudos devem ter como meta a aquisição de conhecimento para o seu bem e para 

um bem maior, o da sociedade como um todo, a escola estará encaminhando-a para 

a autonomia. 

 

De acordo com tais evidências, possivelmente, os alunos, de um modo geral, 

não possuem bom desempenho em leitura porque não gostam de ler. Eles não 

gostam de ler porque, muitas vezes, de acordo com explanações da autora, a escola 

com suas atitudes os mantém na heteronomia, ou seja, faz os alunos agirem por 

obrigação, através da coação. 

 

Ao pensarmos na importância do gosto pela leitura torna-se relevante que nos 

reportemos aos estudos sobre a afetividade e a inteligência, principalmente no 

tocante entre aquela e o desenvolvimento das estruturas cognitivas. 

 

Segundo Piaget (2014) afetividade pode ser compreendida por dois aspectos: 

aqueles relacionados às emoções em que os sentimentos intrínsecos a cada 

indivíduo são transformados em ações que ditam determinadas condutas 
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sentimentais e os relacionados com a vontade, em que os estímulos decorrentes da 

interação do sujeito com o meio podem intervir nessas condutas do indivíduo. 

 

Alguns autores distinguem entre fatores e, em particular (emoções, 
sentimentos) e fatores inatos (tendências, vontade), mas a diferença parece 
ser somente de grau. Janet fundamenta os sentimentos elementares sobre 
a economia da conduta e os define como uma regulação de forças, das 
quais o indivíduo dispõe: pode-se também conceber a vontade como um 
controle dessas regulações elementares. (PIAGET, 2014, p.39) 

  

Nesse sentido, a vontade passa a ter significado afetivo importante na medida 

em que atua como reguladora dos mais diversos sentimentos elementares do ser 

humano desenvolvendo novas estruturas cognitivas. A pessoa desenvolve seus 

esquemas cognitivos através do processo de adaptação sendo polarizada, segundo 

Piaget (2014) pela assimilação e acomodação, conforme os estímulos que recebe. 

Na assimilação a criança tenta constantemente adaptar os novos estímulos às 

estruturas que ela possui até o momento. Na acomodação, ela difere o conceito 

prévio do novo criando, dessa forma, uma nova estrutura cognitiva.  

 

 Portanto, as estruturas cognitivas na criança são desenvolvidas na medida 

em que ela recebe novos estímulos, fazendo com que sejam utilizadas de forma 

cada vez mais ampliada. A afetividade, como fator de vontade reguladora das ações 

extrínsecas do indivíduo, passa a ter caráter importante na formação de novas 

estruturas na medida em que a criança é estimulada por fatores extrínsecos ou 

intrínsecos.  

 

Em um primeiro sentido, poderíamos dizer que a afetividade interfere nas 
operações da inteligência, que ela as estimula ou as perturba, que é a 
causa de acelerações ou retardos no desenvolvimento intelectual, mas que 
não pode modificar as estruturas da inteligência como tais. (PIAGET, 2014, 
p. 37) 

  

Nesse sentido, a afetividade e seus estímulos externos possuem papel 

fundamental para o desenvolvimento de novas estruturas cognitivas afetando 

significativamente a inteligência do indivíduo, porém não alteram as estruturas pré-

existentes. Assim como existem estruturas cognitivas programadas, a afetividade 

passa a ser um fator determinante do desenvolvimento cognitivo do indivíduo. 
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 Desse modo, estando a afetividade atrelada ao desenvolvimento cognitivo, 

dependendo dos estímulos que a criança recebe da escola para uma prática da 

leitura desencadeadora do prazer, ela poderá ter condições de realizar uma leitura 

crítica. Ao atingir esse estágio de leitura, a criança terá possibilidades de 

desenvolver moralidade autônoma e finalmente poderá obter uma compreensão 

textual minuciosa, através de uma relação dialógica entre texto e leitor. 

 

3.5 AUTONOMIA DO LEITOR E A OBRA LITERÁRIA  
 

De acordo com Yves de La Taille (2006), ao definir estágios de 

desenvolvimento, o epistemólogo e psicólogo Jean Piaget destaca que a criança não 

é totalmente heterônima ou autônoma, pois o estágio no qual ela se encontra é 

definido por uma tendência dominante. O grau de heteronomia ou autonomia da 

criança será determinado pelo entendimento de obediência às regras impostas pelo 

adulto ou pela capacidade de ela considerar as relações recíprocas em virtude dos 

outros. Desse modo, os estágios de desenvolvimento do juízo moral seguem uma 

ordem crescente de superação.   

 

Conforme La Taille (2006), Lawrence Kohlberg complementou os estudos de 

Jean Piaget sobre o desenvolvimento moral. Piaget, em seus estudos, constatou 

que aos doze anos a criança apresenta características de autonomia moral. No 

entanto, Kohlberg aprofundou tais teorias a partir da ideia de que essa autonomia 

não é completa, isto é, ela se aperfeiçoa conforme a evolução dos princípios do 

indivíduo. Para formular sua teoria, Kohlberg parte do pressuposto de que o ser 

humano de modo geral não ultrapassa o quarto dos seis estágios propostos em seus 

estudos, no qual as pessoas apenas respeitam as normas da sociedade para que 

ela não se transforme em um caos. 

 

Estando o pré-adolescente nesse período de equilíbrio ou de transição da 

moral heterônoma para a autônoma ele evidentemente não atingiu ainda a 

autonomia propriamente dita. Pois conforme Piaget, a criança teoricamente atinge a 

autonomia quando ela descobre que a verdade impera nas relações de 

reciprocidade social como a simpatia e o respeito mútuos. La Taille (2006), 

procurando responder quais seriam as causas do desenvolvimento do juízo moral, 
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afirma de forma sucinta que está correlacionada ao desenvolvimento da inteligência 

e que é fruto das relações sociais:  

 

Se as relações sociais forem essencialmente assimétricas, nas quais uns 
mandam e outros obedecem, a moral heterônoma prevalece. Em 
compensação, se as relações sociais forem simétricas, baseadas na 
reciprocidade e na cooperação, a moral autônoma pode nascer e 
desabrochar. (LA TAILLE, 2006, p. 99) 

 

Sendo assim, as relações sociais são de suma importância para a construção 

da moral autônoma e heterônoma. Enquanto as crianças interagem entre si, por ser 

uma relação simétrica, há o fortalecimento da autonomia, por outro lado, há o 

fortalecimento da heteronomia a partir das relações sociais quando adultos agem de 

forma autoritária, ou com punições, ou prêmios ou castigos com as crianças.  

 

Com base nessas considerações, pode-se visualizar uma aproximação e uma 

identificação entre as atitudes dos pré-adolescentes, em face da autonomia moral, e 

as ações do protagonista do livro Diário de um Banana de Jeff Kinney. Tal 

aproximação pode ser mencionada devido aos sinais de identificação que percebo 

em meus alunos, pré-adolescentes, durante as aulas de leitura que proporciono a 

eles, pois, além do elevado interesse pela obra, há um visível prazer pela 

continuidade da sua leitura.  

 

De acordo com Kobel (1992, p. 27) “Não há dúvida de que o elemento 

sociocultural influi com um determinismo específico nas manifestações da 

adolescência, mas também temos que considerar [...] que existe um embasamento 

psico-biológico que lhe dá características universais”. Assim, a referida obra tem 

como personagem principal Greg Heffley, um menino pré-adolescente, cujas 

atitudes em relação aos outros da mesma idade ou aos adultos estão em 

conformidade ao nível de desenvolvimento moral próprio para a idade.  

 

As evidências de heteronomia e autonomia podem ser vislumbradas no 

momento em que o personagem revela-se ciente da existência das regras impostas 

pelos adultos, e, por outro lado, encontra meios de transgredi-las. Do mesmo modo, 

quando está em contato com os outros personagens de sua idade, suas atitudes são 

de respeito mútuo no sentido de que não deve somente obedecer às regras 
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impostas pelos outros, mas que é capaz de igualmente propor suas próprias regras.   

Em todos os momentos de interação social, os personagens buscam meios de 

infringir as regras impostas pelos seus pais e pela escola, mas através de ações em 

que são demonstradas criatividade e uma saudável travessura.  

 

Na fase inicial da autonomia, segundo La Taille (2006, p. 98), “[...] do ponto de 

vista do equacionamento moral, um novo princípio começa a inspirar os juízos: o da 

igualdade”. A criança não diz ao adulto que não vai obedecer à sua regra, pura e 

simplesmente. Através do equacionamento ela encontra um meio de se insurgir 

moralmente, fazer de outra maneira, julgando sua ação como legítima.   

 

Tanto a personagem principal quanto as demais do livro apresentam atitudes 

pertinentes aos adolescentes em construção de autonomia propriamente dita.  São 

atitudes contrárias à obediência das regras, de normas socialmente estabelecidas. 

Mas “a transgressão de normas estabelecidas não pode ser considerada como 

desobediência, teimosia ou mesmo cinismo sem se levar em conta o nível de 

desenvolvimento mental alcançado pela criança.” (DAVIS, 1982, p. 79).  

 

Desse modo, conforme a teoria do desenvolvimento moral de Jean Piaget, 

essa característica de insubordinação às regras realizadas pelas personagens 

permite uma possível identificação dos pré-adolescentes em fase de moralidade 

autônoma.  
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4 METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 
 

Este capítulo apresenta a explanação do corpus de análise e a exposição dos 

procedimentos utilizados para a realização da pesquisa qualitativo-interpretativa. O 

trabalho desenvolvido fundamenta-se nos aspectos da metodologia de pesquisa 

qualitativa, uma vez que “ela trabalha com o universo dos significados, dos motivos, 

das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes.” (MINAYO, 2007, p. 21).  

 

4.1 SELEÇÃO DA OBRA 
  

Para a realização desta dissertação, foi selecionada a obra Diário de um 

Banana de Jeff Kinney, um romance em quadrinhos composto por nove volumes, 

destinado ao público infanto-juvenil. A obra recebe esse título porque o personagem 

principal, Greg Heffley registra em um diário, o qual ele prefere chamar de livro de 

memórias, suas peripécias cotidianas que se dividem entre a família, os amigos e a 

escola. Para constituir o corpus de investigação dessa pesquisa foram utilizados, 

para fins de delimitação, o volume um − As memórias de Greg Heffley (2008); o 

volume quatro – Dias de cão (2012); e o volume cinco – A verdade nua e crua 

(2013). 

 

A escolha dessa obra advém da própria motivação para a elaboração deste 

estudo. Devido à minha conscientização sobre a responsabilidade social de que 

principalmente os professores de língua portuguesa têm que criar oportunidades 

para que os alunos se tornem leitores, a decisão pela obra surgiu a partir do 

momento em que lhes apresentei a coleção e observei, durante as aulas de leitura 

que eu ministrava, um grande interesse dos meus alunos do Ensino Fundamental 

por esses livros.  

 

4.2 APRESENTAÇÃO DOS VOLUMES  

 

No desenvolvimento físico e mental da criança, as relações sociais entre os 

pares são primordiais para que ela consiga evoluir da heteronomia e atingir 

autonomia moral. Portanto, um aspecto fundamental para que a obra Diário de um 

Banana tenha sido analisada é o tema abordado no conjunto do texto, ricamente 
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alicerçado em relações sociais dos pré-adolescentes. Relações essas representadas 

por diferentes formas de interação entre adultos e crianças na escola, nas relações 

familiares e entre pré-adolescentes abordando questões de identidade, conflitos 

parentais, amizades e romances. 

 

 
Figura 1 - Apresentação do volume 1 da coleção Diário de um Banana 

 

 
 

Fonte: Diário de um Banana (2012) 

 

O primeiro volume − As memórias de Greg Heffley (2012) – traz informações 

ao leitor sobre título da obra e apresenta situações vividas entre o personagem 

principal, um estudante do Ensino Fundamental que tem a pretensão de ser popular 

na escola entre colegas, amigos e família.  
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Figura 2 – Apresentação do volume 4 da coleção Diário de um Banana 

 

 
 

Fonte: Diário de um Banana (2012) 
 

 

O quarto volume − Dias de cão (2012) – revela relações familiares entre os 

personagens. O tema desse volume aborda a questão do impasse em o pré-

adolescente respeitar ou não as regras impostas pelos adultos. 
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Figura 3 – Apresentação do volume 5 da coleção Diário de um Banana 

 

 
 

Fonte: Diário de um Banana (2013) 
 

 

 O quinto volume – A verdade nua e crua (2013) − evidencia como tema as 

situações típicas de um pré-adolescente que se sente deslocado em relação à sua 

idade, provocadas pelas transformações físicas pelas quais está passando. 

 

Torna-se importante refletir sobre essas temáticas abordadas nos volumes, 

pois uma considerável análise sobre aspectos do desenvolvimento moral 

encaminham a pesquisa no sentido de alcançar o objetivo proposto para esse 

projeto. 
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4.3 TRAJETÓRIA DA PESQUISA 
 

Tendo em vista a definição de linguagem proposta por Mikhail Bakhtin (1992) 

como uma forma de interação humana, pode-se pensar a leitura como um meio de 

interação verbal, pois ela é uma experiência capaz de suscitar diferentes interações 

no universo do sujeito leitor, uma vez que a palavra, segundo o filósofo e linguista 

russo, é o elo entre o locutor e o interlocutor.  Ao serem enunciadas, as palavras, 

inexistentes sem as vozes, são repletas de sentidos ancorados em valores sociais e 

ideológicos daquele que as enuncia. Assim, a leitura é uma forma de diálogo, uma 

situação de interação verbal, quando o leitor é ativo e estabelece o dialogismo com o 

texto, no momento em que concorda ou discorda do que lê. 

 

Com base na teoria do desenvolvimento moral de Piaget (1994) e nos 

estudos sobre a enunciação de Bakhtin (1992;2010), a pesquisa busca analisar as 

vozes que repercutem nos discursos dos locutores, através das situações 

comportamentais dos personagens, para evidenciar um possível dialogismo entre os 

discursos dos locutores/personagens com o discurso do interlocutor/leitor. Para tanto 

serão necessários alguns excertos dos volumes que demonstrem, nos enunciados, 

aspectos do desenvolvimento moral, comumente perceptíveis nos pré-adolescentes, 

no que diz respeito aos julgamentos heterônomos e autônomos. 

 

As características consideradas próprias dos adolescentes que servirão de 

suporte para analisar as falas dos adolescentes como a tendência grupal, 

necessidade de se intelectualizar e fantasiar, atitude social reivindicatória, bem como 

a busca pela sua identidade no mundo adulto, estão fundamentadas em Aberastury 

(1992) e Knobel (1992).  

 

Para que seja procedida a pesquisa e respeitando o conteúdo de cada obra 

serão analisados três excertos de cada volume, de acordo com suas temáticas: 

desejo do personagem principal, um estudante do Ensino Fundamental, de ser 

popular entre colegas, amigos e família; impasse em o pré-adolescente respeitar ou 

não as regras impostas pelos adultos e, por fim, situações típicas de um pré-

adolescente que se sente deslocado em relação à sua idade, provocadas pelas 

transformações físicas pelas quais está passando. A título de critérios são 
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considerados também o tempo - de férias ou período escolar, e o espaço - ambiente 

familiar ou escolar, constituintes dessa narrativa não linear. 

 

Os procedimentos metodológicos estão organizados em três passos:  

 

1) Em um primeiro momento, foram retirados um excerto do início, um do meio e 

um do final de cada obra. Para seleção desses fragmentos foram 

considerados os tempos e os espaços da narrativa (explicitados durante a 

análise) que deem conta de contextualizar as atitudes dos personagens; 

foram também respeitadas as temáticas abordadas em cada obra, conforme 

descrição feita na apresentação dos volumes.  

 

2) A seguir, concernente aos estudos enunciativos de Mikhail Bakhtin (1992; 

2010), procedeu-se a análise das diversas vozes que repercutem nos 

discursos dos locutores. Foram evidenciados, nesses discursos, 

representações de comportamentos comuns aos adolescentes, relacionados 

aos juízos morais de autonomia ou heteronomia à luz da teoria de Jean 

Piaget (1994), Yves de La Taille (2006) e Arminda Aberastury (1992). 

 
3) No terceiro momento, foram feitas as considerações finais da análise dos 

dados levantados relativos ao desenvolvimento moral à luz da teoria de Jean 

Piaget, buscando evidenciar uma possível identificação entre o texto e o leitor 

à luz do conceito bakhtiniano de dialogismo.   
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5 ANÁLISE DOS DADOS 
 

A análise dos dados foi realizada de acordo com descrição mencionada na 

metodologia. Em um primeiro momento, foram analisados os enunciados verbais 

dos personagens, tendo em vista o contexto no qual estão inseridos. O 

embasamento teórico são os estudos da enunciação de Bakhtin (1992;2010). Em 

seguida foram analisados, nos enunciados dos personagens, aspectos do 

desenvolvimento moral da criança a fim de relacioná-los às características de 

heteronomia ou de autonomia ancoradas na teoria de Jean Piaget. 

 

 
Figura 4 - Excerto 1, volume 1, p.1 

 

 
 

Fonte: Diário de um Banana – volume 1 (2012) 
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Figura 5 – Excerto1 - continuação, p.2 

 

 
 

Fonte: Diário de um Banana – volume 1 (2012) 
 

 
   

De acordo com Bakhtin (1992), a enunciação é um fenômeno social da 

linguagem produzida na interação entre locutor e interlocutor e o enunciado é uma 

unidade mínima de sentido, desse modo, trata-se de dar voz alguém.   

 

Tomemos para análise os seguintes enunciados de Greg Heffley, protagonista 

e narrador: “Em primeiro lugar, quero esclarecer uma coisa”; “A outra coisa que eu 

quero esclarecer agora mesmo é que isso foi ideia da minha MÃE, não minha” 

(figura 4, excerto 1); “por enquanto estou preso no ensino fundamental” (figura 5, 

excerto 1). No discurso desse locutor, ao dirigir-se para o interlocutor, percebe-se a 

voz de um pré-adolescente, em período escolar, preocupado em deixar claro que 

não é mais criança. É uma atitude comum, tendo em vista que está em uma fase de 

passagem da infância para a vida adulta. Com tantas transformações físicas e 

emocionais ocorrendo, é normal, nesse período de maturidade na vida do jovem, 

essa busca de si mesmo e pela sua nova identidade, ao ter que se conscientizar da 

sua nova condição biológica. 
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No momento em que Greg fala que a ideia do diário foi de sua mãe, reporta-

nos ao juízo heterônomo, comumente observável em pré-adolescentes, pois, ao 

fazer uma leitura desses acontecimentos, percebemos a obediência do menino a 

uma decisão de sua mãe. De acordo com Piaget (1994), nessa situação transitória, 

natural e gradativamente, a criança evolui do estágio da heteronomia para atingir a 

autonomia.  O pré-adolescente ao ser heterônomo julga ter de agir de acordo com a 

vontade do adulto.  

 

É nas relações com pais, adultos, amigos e principalmente na escola que o 

jovem vai ter a oportunidade de desenvolver seu raciocínio crítico e manter seu 

posicionamento pessoal diante de várias situações para definir sua identidade 

pessoal. Desse modo, pode-se aventar a possibilidade de haver, durante a leitura 

desse texto, interação entre locutor e interlocutor, neste caso, leitor pré-adolescente, 

porque os enunciados do texto podem lhe fazer sentido. O pré-adolescente, de um 

modo geral, vivencia essas situações conflituosas refletidas na voz do locutor.  
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Figura 6 – Excerto 2, volume 1, p. 87 

 

 
 

Fonte: Diário de um Banana – volume 1 (2012) 

 
 

 

Figura 7 – Excerto 2 - continuação, p. 88 
 

 
 

Fonte: Diário de um Banana – volume 1 (2012) 
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Figura 8 – Excerto 2 - continuação, p. 89 

 

 

 

Fonte: Diário de um Banana – volume 1 (2012) 
 

 

 

Nesse fragmento, observamos Greg tentando convencer os pais de que 

precisa ficar forte. Os pais não compreendem a necessidade de o filho ter que criar 

músculos o mais rápido possível e mandam-no esperar até o Natal. Greg então 

resolve quebrar as normas impostas pelos pais e cria sua própria regra: fazer ele 

mesmo os aparelhos de musculação. 
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De acordo com Bakhtin (1992, p. 17), a natureza da linguagem é ideológica, 

pois através dela são refletidos valores sociais dos sujeitos em comunicação. Na 

figura 8, ao dizer para o leitor: “Parece que a mamãe e o papai não vão me ajudar. 

Isso quer dizer que vou ter que resolver as coisas do meu jeito” reflete para o leitor a 

voz de um menino com uma ideia de poder diante dessa relação heterônoma dos 

pais para com ele. Mas é possível identificarmos um pré-adolescente com 

julgamentos autônomos, dentro de um contexto familiar. De acordo com La Taille 

(2006, p. 98) quando o jovem considera uma regra ruim, sua desobediência pode 

ser vista como algo moralmente permitido. Pois em vistas de atingir a autonomia, ele 

age considerando princípios de justiça e igualdade, pois acredita possuir direito de 

guiar-se por suas próprias ações. 

 

  
Figura 9 – Excerto 3, volume 1, p.151 

 

 

 

Fonte: Diário de um Banana – volume 1(2012) 
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   Figura 10 – Excerto 3 - continuação, p. 152 
 

 

 
Fonte: Diário de um Banana – volume 1 (2012) 
 

                                                                                        

 

 A figura 9 nos faz perceber, através do locutor Greg, nosso herói improvável, 

a voz um pré-adolescente, na tentativa de obter vantagem nas situações corriqueiras 

da escola. Para relatar essa situação, verificamos na obra a presença de linguagem 

coloquial como em “se alguém se mete com alguém da Patrulha [...]” que possui, 

comumente, características peculiares capazes de manter o dialogismo entre o texto 

e o leitor pré-adolescente.   

 

Outro elemento capaz manter interação entre texto e leitor é a presença, no 

excerto, de uma característica do pré-adolescente denominada tendência grupal.  

De acordo com Aberastury (1992), possuindo a necessidade de encontrar-se no 

mundo adulto, o jovem necessita viver em grupos. Para aprender a ser 
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independente dos pais, o sujeito procura no grupo um líder a quem obedecer ou até 

mesmo para demonstrar liderança. Na figura 10, para escapar de uma situação de 

desvantagem devido a sua idade, o locutor Greg imagina-se em um papel de líder 

de outros jovens para, finalmente, ser popular.  

 

Dessa forma, através da atitude do personagem, é possível afirmar que a 

obra é capaz de despertar o interesse do leitor pré-adolescente em idade escolar, 

pois o estudante depara-se com uma situação vivenciada por ele. A relação de 

grupos desperta interesse por ser de suma importância para o jovem na medida em 

que ele precisa evoluir. É no grupo que ele tem a oportunidade de ensaiar uma vida 

adulta em uma relação de igualdade ou de liderança para atingir a moralidade 

autônoma, em que, de acordo com Piaget (1992, p. 155) a principal característica é 

o respeito mútuo entre os indivíduos de uma sociedade. 

 

 
Figura 11 – Excerto 1, volume 4, p.5 

 

 
 

Fonte: Diário de um Banana – volume 4 (2012) 
 

 

 

A enunciação é elemento primordial na perspectiva bakhtiniana do 

dialogismo. Cabe ressaltar novamente que dialogismo não significa diálogo entre 
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interlocutores, mas uma interação entre discursos. Mesmo que haja uma situação de 

silêncio entre os interlocutores, há dialogismo, como ocorre neste fragmento. 

Fazendo uso da linguagem culta, Greg Heffley procura o senhor Jefferson, pai de 

seu melhor amigo Rowley, para reclamar uma situação na qual se sente 

prejudicado. Sr. Jefferson escuta o menino e não responde nada. Em um primeiro 

momento, essa atitude pode ser vista como uma reação de desprezo, mas é uma 

forma de dialogismo. Podemos identificar, nesse silêncio, vozes sociais que 

sintetizam o pensamento do adulto em relação a um jovem com atitude de 

descontentamento, como a realizada por Greg. Evidentemente que tal reclamação é 

um tanto ousada, mas por sentir-se valoroso perante os demais, inclusive entre os 

adultos, persiste com sua ideia, pois para ele sua queixa é muito importante e 

apropriada.   

  

A atitude do personagem pode ser comparada, de modo geral, às atitudes 

dos pré-adolescentes. Conforme Aberastury (1992), durante a transição da infância 

para a fase adulta, o jovem sente algumas dificuldades de relacionamento com a 

sociedade que não está preparada para recebê-lo. O jovem simplesmente quer ser 

visto como uma pessoa importante perante o meio social, mas o adulto 

culturalmente tem-no como um ser imaturo ao não tratar com seriedade muitas de 

suas angústias. O leitor, ao ver uma situação dessas sendo vivida pelo personagem 

da obra, pode sentir-se confortável em relação à sua insegurança de pré-

adolescente, evidenciando interação com o texto. 
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Figura 12 – Excerto 2, volume 4, p. 60 

 

 
 

Fonte: Diário de um Banana – volume 4 (2012) 
 

  

 

Nesse fragmento, novamente temos a presença do diálogo do personagem 

dirigido ao leitor cuja linguagem é marcada pelo uso acentuado da ironia e pelo 

coloquialismo como a gente, condizente com a que os alunos pré-adolescentes, de  

modo geral, costumam usar. Em uma perspectiva bakhtiniana, podemos suscitar a 

possibilidade de dialogismo entre texto e o leitor no excerto 2. Sendo o leitor capaz 
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de compreender essas nuances da linguagem utilizada na obra, ele terá uma atitude 

responsiva em relação ao que lê. 

 

 Nesse episódio, Greg, sob determinação de sua mãe, como será visto no 

próximo fragmento, tenta iniciar um trabalho de cortador de grama. Ele precisa 

conseguir dinheiro para pagar a bebida que tomou no clube e colocou na conta do 

Sr. Jefferson – pai do seu amigo Rowley. A ironia é a causadora do humor, no início 

desse fragmento, quando  Greg determina que seu amigo Rowley comece a cortar a 

grama enquanto ele fica sentado à sombra com a desculpa de pensar nos negócios, 

agindo como um chefe.  

 

Nesse momento, podemos perceber, nas atitudes do personagem, vozes 

irônicas e impositivas de um menino que ainda não possui juízos de autonomia, pois  

sente-se superior ao outro e acredita ser o mais esperto, por isso impõe regras a  

seu amigo e espera que ele as cumpra normalmente. Mais uma vez, os planos de 

Greg não são exitosos, apesar de ele ter a convicção de que seus argumentos para 

convencer Rowley a trabalhar enquanto ele fica sentado estão corretos. 
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Figura 13 – Excerto 3, volume 4, p. 47 

 

 
  

Fonte: Diário de um Banana – volume 4 (2012) 
 

 

 

No excerto acima percebemos, através do diálogo que o personagem mantém 

com o leitor, a presença de uma linguagem de fácil entendimento para o público ao 

qual se destina o texto. Greg age como um desentendido ao perceber que o senhor 

Jefferson estava cobrando o valor da bebida ingerida pelo garoto no clube. 

Novamente presenciamos vozes irônicas de uma pessoa desentendida que está 

tentando evitar de arcar com as responsabilidades. Esse fato exige responsividade 
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do leitor, caso contrário, o texto pode não ser compreendido e o dialogismo não 

ocorrer.  

    

Nesse momento da história, a mãe de Greg diz que ele e seu amigo Rowley 

precisam  adquirir o dinheiro para pagar a dívida com o senhor Jefferson. Numa 

atitude de conveniência para si próprio,  o menino alega serem crianças e que não 

recebem salário, portanto não podem pagar a conta. Então sua mãe, numa relação 

de heteronomia com seu filho, tem a convicção de que ele já não é mais criança e 

diz para serem criativos, ou seja, pensar em um trabalho para obter o dinheiro. 

Nesse enunciado da mãe percebemos vozes de autoridade de um adulto em relação 

a uma criança. Mais do que autoridade, encontramos refletido nessa voz o empenho 

de mãe em educar o filho, atribuindo-lhe responsabilidade. Mais adiante Greg, 

pensando em conquistar uma menina do Ensino Médio, decide ficar atraente e para 

que isso aconteça, ele começa a fazer exercícios para que seus músculos 

apareçam.  

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Figura 14 – excerto 3 - continuação, p.146 

 

 
 

Fonte: Diário de um Banana – volume 4 (2012) 
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Podemos presenciar, nessas situações todas, vozes que refletem atitudes 

típicas de conflitos vividos na pré-adolescência no que diz respeito às relações entre 

jovens e adultos. Os jovens ora querem ser crianças, ora adultos, de acordo com o 

que lhes convém. Essa é uma outra evidência para que possa existir interesse do 

aluno pela obra, pois também estão em um período de transição entre a infância e a 

fase adulta e possivelmente reconhecem nas  peripécias do personagem momentos 

pelos quais também passam. 

 

 
Figura 15 – Excerto 1, volume 5, p. 11 

 

 
 

Fonte: Diário de um Banana – volume 5 (2013) 
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Figura16 – Excerto 1- continuação, p.12 

 

 
 

Fonte: Diário de um Banana – volume 5 (2013) 
 

 

  

Nesse excerto, na explicação que narrador-personagem  dá para os leitores 

sobre os motivos pelos quais o colega de escola tem seguidores e ele não, são 

refletidas vozes egoicas, de jovens de modo geral, com desejos de serem populares 

na escola. Ser popular para um pré-adolescente, que assim deseja, significa ser 
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notado, não passar despercebido principalmente diante de outros indivíduos da 

mesma faixa etária. Maurício Knobel (1992) define essa atitude do jovem como 

tendência grupal. No  excerto 1 (figura 15), Greg faz um comentário acerca da 

popularidade de Jordan, seu colega de escola. Nosso herói parece um tanto 

incomodado com o fato de não ser popular como o outro e não ser líder de um 

grupo. Em seguida, defende-se para o leitor quanto ao seu anonimato justificando 

que a relação com Rowley, seu único amigo, é de igualdade e que para ser popular, 

ele precisaria ter amigos que o idolatrassem.  

 

Desse modo, a interação é passível de ocorrer, na medida em que houver 

possibilidade de o discurso do leitor dialogar com essas vozes sociais que estão 

implícitas na fala do locutor. Na busca pela sua identidade, os pré-adolescentes, 

leitores da obra, podem sentir-se familiarizados com a situação vivida por Greg, pois  

devido à idade em que se encontram, ter relações sociais torna-se de suma 

importância para que consigam encontrar-se com suas novas características físicas 

e psicológicas. Pertencer ou ser líder de um grupo  significa para o jovem ter 

condições de ensaiar viver responsabilidades de adulto.  
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Figura 17 – Excerto 2, volume 5, p. 73 

 

   

 
Fonte: Diário de um Banana – volume 5 (2013) 
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Figura 18 – Excerto 2- continuação, p. 74 
 

 

 
Fonte: Diário de um Banana – volume 5 (2013) 

 
 
  

Na figura 17 temos uma situação em que nosso personagem principal é 

cobrado pelos adultos por não ter responsabilidade. No excerto acima (figura 18), ao 

menino é dada a responsabilidade de vigiar a casa e regar as plantas da Sra. Grove, 

sua vizinha, enquanto ela viaja. Mas ele não realiza a tarefa como deveria, fato que 

deixa seus pais e a vizinha irados diante dessa situação. O personagem encontra-se 

em um momento de transição entre a infância e a fase adulta e seus pais lhes 

atribuem algumas responsabilidades sendo que ele demonstra incapacidade para tal 
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proeza. A criatividade com a qual justifica sua imprudência é a responsável pela 

presença de uma linguagem marcada pela ironia. 

 

  O interesse dos pré-adolescentes pela obra pode ser evidenciado, 

provavelmente, porque o discurso do interlocutor dialoga com as vozes que 

repercutem nesses enunciados dos locutores. São vozes que transmitem ideia de 

jovens que fogem às responsabilidades atribuídas a eles pelos adultos. O 

personagem não realiza as tarefas como deveria pela falta de maturidade suficiente 

para isso; não constrói julgamentos de forma autônoma, portanto não consegue ver 

problema em situações como deixar a chave na porta pelo lado de fora.  
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Figura 19 – Excerto 3, volume 5, p.172 

 

 

 
Fonte: Diário de um Banana – volume 5 (2013)  
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Figura 20 – Excerto 3 - continuação, p. 184 
 

 
 

Fonte: Diário de um Banana – volume 5 (2013) 
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O leitor assumindo, conforme Bakhtin, uma responsividade ativa, ao ler os 

enunciados do personagem, no fragmento 3, compreenderá que ele está muito 

angustiado com o fato de não perceber grandes transformações em seu corpo e 

rosto. Tal afirmação pode ser evidenciada em “pelo menos por algum pelo na cara, 

as coisas têm sido meio lentas”, entre outros.  

 

O personagem viu seu melhor amigo Rowley com espinhas pelo rosto e 

deseja urgentemente estar na mesma situação, ser adulto logo, para também poder 

impressionar os colegas de escola com seus sinais de crescimento. Evidentemente 

que Greg protagoniza momentos de muita confusão com essa novidade na sua vida.  

 

Mas a maturidade, comumente, não faz parte ainda das atitudes do jovem. 

Pelo fato de o amigo ter uma espinha, ambos foram convidados para ir a uma festa 

na casa de um dos meninos mais velhos da escola. Greg não pôde ir à festa e tendo 

uma atitude de juízo heterônomo com seu amigo Rowley proíbe-o de ir também. Na 

figura 20, temos o desfecho da situação. Greg não fora à festa dos meninos porque 

coincidiu com o casamento de seu tio Gary. Durante a cerimônia, Greg rivalizando 

situações imaginárias com seu amigo Rowley para ver quem é mais homem. Em 

seguida, o personagem deixa de ter atitudes consideradas adultas e volta a ter 

atitudes infantis ao limpar o beijo dos parentes, conforme sua mãe o proibira de 

fazer.   

 

Como foi possível perceber, nos excertos do volume 5, os personagens 

apresentam diversas peripécias que envolvem os pré-adolescentes em fase de 

crescimento acompanhadas de situações psicológicas delicadas. Dessa forma, a 

atitude responsiva ativa entre texto e  leitor é possível porque há, nesses 

enunciados, vozes de uma sociedade carregada de uma cultura que exige dos 

jovens beleza, saúde e boa apresentação para namorarem as meninas pelas quais 

têm interesse. Numa linguagem acessível e engraçada, a obra é capaz de despertar 

interesse no público juvenil por permitir que eles vejam nas atitudes dos 

personagens certa familiaridade com características físicas, psicológicas e sociais 

como as suas.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Minha prática de sala de aula é constituída principalmente pela 

responsabilidade social como professora de Língua Portuguesa e pela vontade 

pessoal de contribuir para a constituição da proficiência e do interesse dos alunos 

pela leitura de textos. Desse modo, a partir dos dados obtidos ao longo da pesquisa, 

estão apontadas aqui algumas considerações para reflexão.  

 

Primeiramente, importa considerar que a análise de aspectos da linguagem 

presentes na obra Diário de um Banana revelou o favorecimento do interesse de 

alunos do Ensino Fundamental pela sua leitura contribuindo para a interação entre 

texto e leitor. Essa constatação pode abrir caminhos para que diferentes práticas de 

leituras, primeiramente em busca do prazer, sejam desenvolvidas em salas de aula. 

De acordo com explanações feitas nesse estudo, a falta do hábito de ler por parte 

dos estudantes dos níveis de ensino com os quais trabalho sempre fez com que eu 

me sentisse desconfortável, tendo em vista a representatividade do meu papel como 

educadora. 

 

Conforme se pode observar em dados oficiais10, os baixos índices no 

desempenho de leitura de estudantes pré-adolescentes apontam para a importância 

da realização de leituras críticas pelos alunos, com capacidade de refletir sobre sua 

importância. 

 

Pautada nessas informações, ressalto que a gênese dessa pesquisa está 

baseada, além do meu sentimento de responsabilidade social, em minhas 

experiências profissionais. Algumas situações angustiantes, tanto minhas quanto de 

meus alunos, em sala de aula, no que se refere à leitura, fizeram-me rever 

estratégias para o fomento dessa atividade. Tendo como premissa o entendimento 

de que a aprendizagem fundamenta-se na leitura, busquei então, baseada em dados 

empíricos, uma forma de interação com os alunos. Para tanto, proporcionei-lhes 

momentos de leitura em sala de aula a fim de provocar encantamento pelo ato de ler 

e que considerasse seus perfis de estudantes do Ensino Fundamental, marcados 

pela distância da leitura de textos ou de obras literárias. A grande questão que se 

                                                             
10 PISA (2009); SAEB (2001) 
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coloca é como mobilizar os alunos que têm aversão, não possuem ou perderam o 

encanto pela leitura. Na busca de alternativas para amenizar essa situação, passei a 

disponibilizar livros variados, dentre eles, o que constituiu o corpus dessa pesquisa.  

 

Tendo observado o grande interesse de meus alunos pela obra supracitada, 

surgiu-me a intenção de tentar entender, através dela, quais aspectos possibilitam a 

interação entre texto e leitor. A partir de informações palpáveis, poderiam ser 

aventadas possibilidades de mudanças na concepção do jovem diante da obra 

literária com desencadeamento de um número maior de momentos de aula 

disponibilizados para leitura.     

 

A partir da análise de fragmentos da obra Diário de um Banana, pode-se 

evidenciar que se trata de um texto cuja linguagem e temática fundamentam a 

relação dialógica do discurso entre obra e leitor por serem condizentes com a 

realidade do público jovem, pré-adolescente. As vozes que se manifestam na obra, 

através dos discursos do locutor, traduzem situações passíveis de dialogar com os 

discursos do interlocutor. Dessa forma, o leitor regozija-se ao deparar-se com uma 

leitura capaz de abordar de maneira alegre, cômica, divertida e irônica situações tão 

complexas e delicadas como as que, normalmente, os pré-adolescentes vivem 

diariamente em suas relações no âmbito familiar ou social.  

 

A evidência dessa relação dialógica entre o leitor e a obra, constatada ao 

longo da realização dessa pesquisa, fez-me refletir sobre as condições para o 

surgimento do interesse do aluno pela leitura, para que se constitua como um sujeito 

leitor. Tomemos para reflexão aquele leitor capaz de interessar-se pela leitura da 

obra que constitui o corpus desta pesquisa.  De acordo com minhas observações de 

sala de aula, o perfil desse jovem é marcado pela pouca afinidade com o ato de ler o 

texto em suporte impresso. Sua diversificação de capital social é bastante favorecida 

pelos estímulos oferecidos pelo professor.  

 

Percebi então, que na escola, ao ser-lhe oferecida uma obra composta por 

uma linguagem simples com algumas gírias, ironias e carregada de humor aliada às 

imagens, como as da obra Diário de um Banana, a atração do aluno pelo texto pode 

ser facilitada.  Na infância e pré-adolescência, geralmente, o sujeito possui grande 
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interesse pelas imagens. A presença delas em um texto contribui para que o leitor 

atribua não somente significado ao conteúdo como também sentido ao que lê. As 

possibilidades de abstração a partir do objeto ampliam a entrada no registro 

simbólico, enriquecendo a compreensão textual. O sujeito que se constitui como 

leitor, tem apreço ao que lê uma vez que a leitura passa a fazer sentido para ele. 

 

Conforme foi abordado nessa pesquisa, a leitura é uma prática social do uso 

da linguagem que contribui para o avanço em muitas áreas do conhecimento. A 

contribuição pode ser significativa ao pensarmos na influência da afetividade no 

desenvolvimento das estruturas cognitivas. O indivíduo recebe inúmeros estímulos 

causando-lhe diferentes sensações e, consequentemente, desenvolve novos 

esquemas cognitivos. No caso do aluno, os novos estímulos recebidos para a 

realização da leitura podem desencadear nele a afetividade como fator de vontade. 

A partir da vontade de ler, pode suscitar o prazer e, desse modo, surgir o gosto por 

essa atividade influenciando, consequentemente, no seu conhecimento.  

 

A realização dessa pesquisa favoreceu o enriquecimento da minha ação 

enquanto professora da rede pública de ensino na busca do desenvolvimento da 

qualidade da leitura através de um trabalho que objetiva o prazer de ler e causa 

fruição interativa, fazendo com que o leitor se interesse sempre por algo novo, algo 

que o faça ter a possibilidade de ver representadas, no texto, exceções às regras da 

sua realidade.  

 

A possibilidade de os alunos terem acesso a livros, mesmo que destinados ao 

entretenimento, como a obra em questão, com temáticas abordadas de uma 

maneira atrativa, capazes de despertar o interesse do aluno, é uma forma de cativá-

los para leituras mais complexas. Tendo o aluno a leitura como um hábito, haverá a 

possibilidade da propagação do conhecimento tornando-o um leitor crítico, 

proficiente e um sujeito autônomo capaz de buscar o protagonismo para a 

transformação da realidade em que está inserido, dignificando-o como cidadão e 

dando relevância à sua ação perante a sociedade.  

 

  



79 

 

                                                      REFERÊNCIAS 
 

ABERASTURY, Arminda; KNOBEL, Maurício. Adolescência normal. 10.ed. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 1992. 
 
ABERASTURY, Arminda. O adolescente e a liberdade. In: ABERASTURY, Arminda; 
KNOBEL, Maurício. Adolescência normal. 10.ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 
1992, p. 13-23. 
 
ALVES, Rubem. O prazer da leitura. In: ALVES, Rubem. Gaiolas ou asas – A arte 
do voo ou a busca da alegria de aprender. Porto: Asa, 2004. 
Disponível em: 
<http://download.inep.gov.br/educacao_basica/provinha_brasil/professor/profa/2009/ 
profa_textos3.pdf> Acesso em 15/2/2015.  
 
BAKHTIN, Mikhail. Estética da Criação verbal. 5.ed. São Paulo: WMF Martins 
Fontes, 2010. 
 
_____. Marxismo e filosofia da linguagem. 6.ed. São Paulo: Hucitec, 1992. 
 
BARTHES, Roland. O prazer do texto. 5.ed. São Paulo: Perspectiva, 2010.  
 
BIAGGIO, Angela. Lawrence Kohlberg: ética e educação moral. São Paulo: 
Moderna, 2012.  
 
BRASIL. Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino 
fundamental: língua portuguesa. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: 
MEC/SEF, 1998.  
 
BRAIT, Beth. As vozes bakhtinianas e o diálogo inconcluso. In: BARROS, Diana L. 
P.; FIORIN, José Luiz (orgs.).  Dialogismo, polifonia e intertextualidade: em torno 
de Bakhtin. São Paulo: Edusp,1994, p.11-27 
  
CANDIDO, Antônio. Vários escritos. 4. ed. Rio de Janeiro: Duas cidades/Ouro 
sobre Azul, 2004.  
 
DAVIS, Cláudia. Desenvolvimento dos julgamentos morais. In: RAPPAPORT, Clara 
Regina (org) et al. Psicologia do desenvolvimento: a idade escolar e a 
adolescência, vol. 4. São Paulo: EPU, 1981-1982, p. 79-87. 
  
FAILLA, Zoara (org.) Retratos da Leitura no Brasil 3. Disponível em: 
<http://www.imprensaoficial.com.br/retratosdaleitura/RetratosDaLeituraNoBrasil3-
2012.pdf> (resultado da pesquisa Retratos da leitura no Brasil). Acesso em 
21/01/2015. 
  
FÁVARO, Cíntia Milene. A constituição de sujeitos leitores no Ensino 
Fundamental: práticas virtuais e escolares. Universidade Metodista de Piracicaba, 
2009. 120 p. Dissertação (Mestrado em Educação), p.65-73. 
 



80 

 

FERREIRO, Emília; PALÁCIO, Margarita Gomes. Os processos de leitura e 
escrita. Porto Alegre: Artes Médicas, 1987.             
 
FIORI, Wagner Rocha. Desenvolvimento emocional: Desenvolvimento emocional do 
escolar. In: RAPPAPORT, Clara Regina (org.) et al. Psicologia do 
desenvolvimento: a idade escolar e a adolescência, vol. 4. São Paulo: EPU, 
1981-1982, p. 01-45. 
 
FIORIN, José Luiz. Interdiscursividade e intertextualidade. In: BRAIT, Beth (org.). 
Bakhtin: Outros conceitos-chave. São Paulo: Contexto, 2006, p. 161-193. 
 
FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler – em três artigos que se completam. 
51. ed.. São Paulo: Cortez, 2011. 
 
GARCIA, Diogo Basei.  Por uma pedagogia da autonomia: Bakhtin, Paulo Freire e 
a formação de leitores autorais. São Paulo, 2012. Dissertação (Mestrado em 
Educação). FEUSP.  
  
GERALDI, João Wanderley. Concepções de linguagem e ensino de português. In: 
_____. (org.). O texto na sala de aula. 4. ed. São Paulo: Ática, 2006, p. 39-46.  
 
GUIMARÃES, Luciana Guedes. Tinha uma leitura no meio do caminho: Formação 
do aluno leitor. Rio de Janeiro, 2007. 98 p. Dissertação (Mestrado em Educação). 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, p. 23-24. 
 
KLEIMAN, Ângela. Texto e leitor. 4.ed. Campinas: Pontes, 1989. 
 
KNOBEL, Maurício. A síndrome da adolescência normal. In: ABERASTURY, 
Arminda; KNOBEL, Maurício. Adolescência normal. 10.ed. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 1992, p.24-62. 
 
KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do 
texto. 2.ed. São Paulo: Contexto, 2008. 
 
LAJOLO, Marisa. Do mundo da leitura para a leitura do mundo.  São Paulo: Ática, 
1993.  
 
MENIN, Maria Suzana de Stefano. Desenvolvimento moral: refletindo com pais e 
professores. In: MACEDO, Lino de. (Org.) Cinco estudos da educação moral. São 
Paulo: Casa do psicólogo, 1996, p.37-104.  
 
MINAYO, Maria Cecília de Souza; GOMES, Suely Ferreira Deslandes. Pesquisa 
social: Teoria, método e criatividade.  Petrópolis: Vozes, 2007. 
 
MONTEIRO, Marcos Antônio. Retratos da leitura no Brasil 3. São Paulo: Instituto 
Pró-livro, 2012, p. 6-7.  
 
PIAGET, Jean. Relações entre a afetividade e a inteligência no desenvolvimento 
mental da criança. Rio de Janeiro: Wak, 2014. 
 



81 

 

PIAGET, Jean. O juízo moral na criança. São Paulo: Summus, 1994. 
 
_____. Os procedimentos da educação moral.  In: MACEDO, Lino de (Org.) Cinco 
estudos da educação moral. São Paulo: Casa do psicólogo, 1996, p.1-36.  
 
PIAGET, Jean et al. Cinco estudos de educação moral. São Paulo: Casa do 
psicólogo, 1996. 
 
PISA. Disponível em: <http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results.htm>.  
Acesso em 21/01/2015. 
 
RAPPAPORT, Clara Regina; FIORI, Wagner Rocha; Davis, Claudia. A idade 
escolar e a adolescência. Vol. 4. São Paulo: EPU, 1982-1983.  
 
RELATÓRIO Nacional PISA 2012. Resultados Brasileiros.  Disponível em: 
<http://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pisa/resultados/2014/relatorio_na
cional_pisa_2012_resultados_brasileiros.pdf>. Acesso em 21/01/2015. 
  
ROJO, Roxane. Letramentos múltiplos, escola e inclusão social. São Paulo: 
Parábola editorial, 2009.  
 
SAEB 2001. Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica.  Disponível em: 
<http://download.inep.gov.br/download/saeb/2001/relatorioSAEB_portugues.pdf> 
Acesso em 21/01/2015. 
 
TAILLE, Yves de La.  Moral e ética: dimensões intelectuais e afetivas. Porto 
Alegre: Artmed, 2006. 
 

 


