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[...] Ele caminhava, lendo, uma das mãos no bolso, a outra, a quem segurava o livro, 

estendida, como se, lendo-o, ele o oferecesse a nós. Todas as suas leituras eram como 

dádivas. Não nos pedia nada em troca. Quando a atenção de um ou de uma entre nós 

esmorecia, parava de ler um segundo, olhava sonhador e assobiava. Não era uma 

repreensão, era um alegre apelo à consciência. Ele não nos perdia nunca de vista. Mesmo do 

fundo de sua leitura, ele nos olhava por cima das linhas. [...] Ele era a caixa de ressonância 

natural de todos os livros [...] Por sua voz, descobríamos de repente que aquilo tudo tinha 

sido escrito para nós. Ele nos servia a literatura em copos transbordantes, generosamente... 

Nenhuma explicação do texto seria mais luminosa do que o som da sua voz quando ele 

antecipava a intenção do autor [...] Com ele, os textos não caiam do céu, ele os apanhava na 

terra e nos oferecia para ler. Tudo estava ali, em torno de nós, fremente de vida. [...] e 

quanto mais líamos, mais, em verdade, nos sentíamos ignorantes, sós sobre as praias de 

nossa ignorância, e face ao mar. Com ele, no entanto, não tínhamos medo de nos molharmos. 

Mergulhávamos nos livros, sem perder tempo em braçadas friorentas. Não sei quantos, entre 

nós, se tornaram professores... não muitos, sem dúvida, o que é uma pena, no fundo, porque 

fazendo de conta que não, ele nos legou uma bela vontade de transmitir.                                                    

PENNAC, 1993 



 

RESUMO 

 

O estudo investiga os saberes dos professores das séries iniciais do Ensino Fundamental sobre 

a literatura. Ao pensarmos sobre a influência do professor como aquele que tem papel 

decisivo no ensino de leitura e reconhecendo a função mediadora e formativa desse 

profissional, buscamos compreender quais os saberes que detêm sobre a literatura. Optamos 

por professores que atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental embasadas na 

compreensão de que a Educação Básica é de suma importância na formação do leitor literário. 

O estudo caracteriza-se como uma pesquisa de abordagem qualitativa. Adotamos como 

procedimentos metodológicos a entrevista semiestruturada, elaborada com questões abertas 

que focam eventos e práticas de leitura de literatura na família, na escola, na formação 

superior e no exercício da docência. As entrevistas foram gravadas em áudio. Também se 

utilizou o diário de campo como instrumento de registro de observações in loco.  A pesquisa 

aconteceu em quatro escolas da Rede Municipal de Natal - RN, com dezenove professores 

que atuam com alunos de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. O corpus de análise constitui-

se da entrevista dos professores e é analisado tomando como referencial os princípios da 

Análise de Conteúdos, especificados por Laurence Bardin (1997). Como referencial teórico 

adotamos sobre leitura, literatura e prática pedagógica os estudos de Amarilha (1991, 1992, 

1994, 1997, 2003, 2006, 2007, 2009, 2010, 2013); Cosson (2011); Lajolo (2006); Larrossa  

(1996, 2003); Morin (2010); Yunes (2003, 2010). Sobre Teoria da literatura, Candido (2002, 

2012); Zilberman (1993); Culler (1999). Sobre Estética da recepção, Eco (1994); Iser (1996); 

Jauss (2002). Sobre saberes docentes, Nóvoa (1992, 1997, 2002); Perrenoud (1999, 2002), 

Tardif (1991, 2000, 2002, 2005). Sobre saberes literários, Paulino (2004, 2007), dentre outros. 

A análise aponta que os professores dominam vários saberes sobre a literatura veiculados à 

formação através do diálogo com outras leituras, com outros espaços interativos, na 

convivência com outros leitores. Ressalta-se o saber de que a literatura é fator de 

humanização, daí a necessidade de escolarizá-la, mediante práticas literárias que envolvam 

alunos, professores e a comunidade escolar. O estudo também revela que na escola a leitura 

literária faz-se necessária para o ensino de valores, para ensinar a ler, para incutir o gosto pela 

leitura. Nesse contexto, destaca-se a importância da mediação do professor como formador de 

leitores que domina os saberes necessários que atendam às necessidades dos alunos, 

desenvolvendo habilidades leitoras e incentivando o gosto pelo texto literário. 

 

Palavras-chave: Leitura. Literatura. Saberes Literários de professores. Saberes docentes. 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

 

El estudio investiga los saberes literários del profesores del Enseño Fundamental de las series 

iniciales sobre la literatura. Cuando se piensa en la influencia del profesor como aquel que 

tiene papel decisivo en la enseñanza de la lectura y reconocimiento de la función y formación 

del mediador profesional, buscamos compreender que conocimiento tiene sobre la literatura. 

Optamos por los profesores que trabajan en los años iniciales del Enseño Fundamental 

basadas en el entendimiento de la educación básica, es de suma importância en la formación 

del lector literário. El estudio se caracteriza por ser un enfoque cualitativo. Adoptamos como 

procedimientos metodológicos, la entrevista semiestructurada, elaborada com preguntas 

abiertas que se centran en eventos de lectura de las practicas em família, en la escuela, en la 

educación superiory en el ejercicio de enseãnza grabadas en audio, además de elevar um 

diário de campo. La investigación lleva a cabo en cuatro escuelas de la ciudad de Natal – Rn, 

con dicinueve profesores que trabajan con alumnos de 1º a 5º año del Enseñanza 

Fundamental. El corpus de la entrevista constituye el análisis de los profesores y es analizado 

tomando como referencia los princípios de análisis de contenido, especificado por Laurence 

Bardin (1997). Se tomó como referencial sobre la lectura, la literatura y práctica pedagógica 

los estudios teóricos   de Amarilha (1991, 1992, 1994, 1997, 2003, 2006, 2007, 2009, 2010, 

2013); Cosson (2011); Lajolo (2006); Larrossa (1996, 2003); Morin (2010); Yunes (2003, 

2010). Sobre la teoría literaria, Candido (2002, 2012); Zilberman (1993); Culler (1999). 

Acerca de la estética recepción, Eco (1994); Iser (1996); Jauss (2002). Sobre los saberes 

docentes, Nóvoa (1992, 1997, 2002); Perrenoud (1999, 2002), Tardif (1991, 2000, 2002, 

2005). Sobre los saberes literários, Paulino (2004, 2007), dentre outros. El análisis señala que 

los profesores dominan vários conocimientos sobre la literatura que son transportados a la 

formación a través del diálogo con otras lecturas, con otros espacios interactivos, en 

convivência con otros lectores. Cabe destacar el saber que la literatura es humanizar el fator, 

por lo tanto, la necesidad de escolarizá que a través de las prácticas literárias que involucran 

estudiantes, professores y comunidad escola. El studio también revela que en la escuela recital 

literário es necesario para la enseñanza de valores, para enseñar a leer, para inculcar el amor 

por la lectura. En este contexto, destacamos la importancia de la mediación del profesor como 

formador de lectores que domina los conocimientos necesarios para satisfacer las necesidades 

de los estudiantes, desarrollando los letctores conocimientos  para fomentar el gusto por el 

texto literário. 

 

Palabras clave: Lectura. Literatura. Saberes literários del profesores. Saberes docentes. 
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PRIMEIRAS PALAVRAS 

 

Sempre fui apaixonada por Literatura. Por isso, quando comecei a ensinar, 

lia Literatura para os meus alunos com a mesma paixão. Ali, naquele 

universo de sala de aula ensinava o que aprendi e aprendi a ensinar.  

Maria Deuza dos Santos 

 

Entendemos que, na formação do professor, a produção dos saberes perpassa, de modo 

mais amplo, por todo um percurso que engloba diferentes saberes advindos de diversas fontes 

e épocas. Para tanto, essa trajetória formativa tem em seu alicerce a leitura. 

Dessa assertiva procuramos antever se na produção dos saberes docentes, os 

professores articulam saberes que possam se configurar como saberes sobre a leitura literária, 

visto que, na formação leitora de qualquer indivíduo a leitura de literatura em algum momento 

de sua vida se fez/faz presente. 

Para tanto, procuramos neste trabalho dissertativo, intitulado Saberes sobre a 

literatura: um estudo com professores de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, investigar 

quais os saberes que eles têm sobre a literatura consolidados nas diversas etapas da sua 

formação leitora, que para fins desta dissertação, são entendidos como saberes literários. 

Nesse sentido, o estudo dos saberes que o professor mobiliza, em específico na 

abordagem de textos de literatura, torna-se relevante, pois viabiliza contribuições à formação 

desse profissional como formador de leitores na escola fundamental, assim como favorece à 

formação do aluno como leitor de literatura. Portanto, a investigação repercute nos dois polos 

do processo educativo: o ensino e a aprendizagem da leitura.  

No que concerne ao tema dos saberes da base profissional dos professores, 

observamos um significativo crescimento de pesquisas e estudos produzidos no âmbito das 

ciências da educação. Da mesma forma, percebemos que as reformas atuais dos cursos de 

formação de professores no Brasil trazem para o centro da discussão esse profissional, seus 

saberes, suas competências, sua identidade, sua formação.  

Além disso, se reconhecer a relevância de compreender os processos que permeiam a 

construção dos saberes docentes, há que se considerar que a pesquisa sobre ensino “deve se 

basear num diálogo fecundo com os professores, considerados não como objetos de pesquisa, 

mas como sujeitos competentes que detêm saberes específicos do seu trabalho” (TARDIF, 

2000, p. 115). 
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Considerar como esses profissionais desenvolvem suas ações pedagógicas, e como se 

processam suas relações na organização social escolar, significa compreender que o 

conhecimento produzido no cotidiano é carregado de sentido e significado da própria 

realidade na qual estão inseridos.  

Nessa direção, tivemos em 2004 a pesquisa O perfil dos Professores Brasileiros: o que 

fazem, o que pensam, o que almejam, realizada pela UNESCO na América Latina. Adaptada a 

partir do estudo realizado pelo Instituto Internacional de Planeamiento de La Educación – 

IIPE/ UNESCO, em Buenos Aires
1
, como o próprio título informa, teve como objetivo 

construir o perfil do professor. Essa necessidade parte do entendimento de que  

 

[...] ser professor, hoje, redunda na urgência de se reverem posições sobre o 

que seja educar no momento atual, de modo a contribuir para a formação de 

cidadãos capazes de construir alternativas e saídas para desafios que lhes são 

colocados no cotidiano. Implica um maior domínio das informações que 

circulam em distintos campos, transbordando os aparentes limites das 

diferentes áreas do conhecimento e a compreensão das relações existentes 

entre elas. Significa estar comprometido com a permanente construção da 

escola e de sua dinâmica, compartilhando seu coletivo e compreendendo 

historicamente o espaço onde atuam seus alunos, o conhecimento que trazem 

e suas expectativas. (UNESCO, 2004, p.18) 

 

 

A partir dessa reflexão, entendemos que os dados apresentados pela pesquisa 

supracitada podem contribuir significativamente para compreender o processo formativo do 

professor. Assim, pontuamos alguns aspectos considerados relevantes para nossas análises: 

 A relevância do professor da educação básica, visto como aquele em que é depositada 

parte da responsabilidade pela condução do processo de construção de novos paradigmas 

científicos, éticos e culturais. 

 O entendimento de que as competências profissionais são cada vez mais solicitadas do 

professor que não é visto tão somente como detentor de conhecimentos técnicos. Está em jogo 

seu habitus, os esquemas de percepção, de pensamento e de memorização dos conhecimentos 

e das informações que o professor memoriza(ou). 

                                                           
1
Neste momento o IIPE/UNESCO se dedicava à elaboração de um estudo comparativo entre a Argentina, o 

Uruguai, o Peru e o Brasil, sobre o mesmo tema. 
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Para nortear nosso trabalho, tomamos por base o modelo tipológico proposto por 

Tardif (2002, p. 63), através do qual o autor tenta dar conta do pluralismo do saber 

profissional, relacionando-o com os lugares onde os professores atuam, as fontes de aquisição 

e seus modos de integração no trabalho docente.  

 

QUADRO Nº 1 | OS SABERES DOS PROFESSORES 

 

Saberes dos professores Fontes sociais de aquisição Modos de integração no 

trabalho docente 

Saberes pessoais dos 

professores 

A família, o ambiente de vida, a 

educação no sentido lato etc. 

Pela história de vida e pela 

socialização primária 

Saberes provenientes da 

formação escolar anterior 

A escola primária e secundária, 

os estudos pós-secundários não 

especializados etc. 

Pela formação e pela 

socialização pré-profissionais 

Saberes provenientes da 

formação profissional para o 

magistério 

Os estabelecimentos de 

formação de professores, os 

estágios, os cursos de 

reciclagem etc. 

Pela formação e pela 

socialização profissionais nas 

instituições de formação de 

professores 

Saberes provenientes dos 

programas e livros didáticos 

usados no trabalho 

A utilização das “ferramentas” 

dos professores: programas, 

livros didáticos, cadernos de 

exercícios, fichas etc. 

Pela utilização das 

“ferramentas” de trabalho, sua 

adaptação às tarefas 

Saberes provenientes de sua 

própria experiência na 

profissão, na sala de aula e na 

escola 

A prática do ofício na escola e 

na sala de aula, a experiência 

dos pares etc. 

Pela prática do trabalho e pela 

socialização profissional 

Fonte: TARDIF, 2002, p. 63 

 

 

Propomos, a partir dessa elaboração, tratar dos saberes sobre a literatura por 

compreendermos que estes advém de diversas fontes sociais. A formação leitora do professor, 

como parte desse processo, se concretiza mediante algumas variáveis, como o repertório de 

leituras, a sua relação com a leitura, o lugar e a importância dos espaços de formação inicial 

ou continuada.  Assim, para a realização deste trabalho nos guiamos por quatro ordens de 

temas específicos. 

A primeira ordem se refere aos saberes sobre a literatura provenientes das experiências 

pessoais dos professores. Trata-se da relevância dos saberes adquiridos durante a formação 

pré-profissional, visto que boa parte dos saberes do métier profissional, especificamente o 

repertório de saberes literários, é apreendido no convívio com a família, nos diversos 

ambientes de vida, bem como na educação em um sentido mais amplo.  

A partir desse princípio, pretendemos observar que experiências pessoais o professor teve 

com a leitura durante a infância, a adolescência e a vida adulta, quais as suas experiências 
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pessoais com a leitura de literatura, se nessas experiências o professor identifica saberes 

importantes à sua formação leitora. 

Na segunda ordem, abordamos os saberes sobre a literatura provenientes da formação 

escolar inicial, ou seja, da Educação Básica.  

Pressupomos que a formação escolar inicial de qualquer pessoa é marcada por uma 

diversidade de leituras. Leituras do convívio com os colegas de sala, leituras das rodas de 

conversas, leituras da biblioteca escolar e tantas outras. Pensando assim, indagamos sobre 

quais as experiências de leitura que o professor teve durante a sua formação escolar nos 

diferentes níveis de ensino (Fundamental e Médio); suas experiências com a leitura de 

literatura e, se nesse percurso reconhece saberes de natureza literária relevantes à sua 

formação. 

Na mesma linha de raciocínio, tratamos na terceira ordem os saberes sobre a literatura 

provenientes da formação profissional para a docência. Assim como em outros momentos da 

sua formação leitora, essa também engloba leituras específicas que compõem o repertório de 

saberes do professor. 

Questionamo-nos, então, acerca dos saberes literários do professor provenientes das 

experiências com a leitura literária na formação profissional para a docência, construídos na 

academia e nos cursos de formação continuada. 

A quarta ordem envolve os saberes da experiência como docente. Abordamos as 

experiências de leitura que o professor teve/tem consolidadas na prática de sala de aula e que 

saberes, partindo dessas experiências, ele identifica como importantes à sua formação ao atuar 

como professor formador de leitores. 

Essas e outras questões estão no centro da nossa investigação e constituem o pano de 

fundo no qual tem origem nosso estudo que no campo das pesquisas contemporâneas sobre o 

ensino, especificamente de leitura de literatura, se insere no universo dos que se interessam 

pelos saberes, pela formação e pelo trabalho docente. 

Assim, com base nas quatro ordens, dividimos nosso texto em quatro capítulos 

organizados da seguinte forma: 

 Capítulo 1, Primeiras palavras, em que pretendemos explicitar o percurso por nós 

vivido, nossas inquietações e expectativas no processo de construção do nosso objeto de 

estudo, a trajetória metodológica, assim como conhecer o perfil dos professores, parceiros de 

jornada e a rotina das escolas onde estão inseridos. 
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 Capítulo 2, Os professores e seus saberes sobre a literatura: o que revelam suas 

palavras?, em que buscamos compreender os processos instrucionais produzidos pelos nossos 

respondentes (docentes). Pressupondo que a formação docente, atrelada à formação leitora, 

ocorre em diversos contextos, procuramos analisar se no discurso – entrevistas – dos 

professores há a existência de um repertório de saberes sobre a literatura e de que maneira 

repercutem nas aulas com o texto literário. 

 Capítulo 3, Os professores: outros saberes sobre a literatura, em que pretendemos 

desenvolver uma breve reflexão sobre as concepções que os professores apresentam em seus 

discursos sobre professor formador de leitores, sobre literatura, sobre a formação do leitor de 

literatura, sobre repertório literário.  Para tanto, partimos do pressuposto de que em se 

tratando de leitura de literatura os conceitos que os docentes têm refletem diretamente na 

prática de sala de aula, sobretudo se pensarmos que são eles, que de certa forma, guiam suas 

escolhas e direcionam a ação educativa. 

 Capítulo 4, Algumas considerações acerca dos saberes dos professores sobre a 

literatura, em que tentamos retirar da nossa dissertação contribuições para os estudos que se 

inserem no campo das pesquisas sobre os saberes dos professores, especificamente saberes 

sobre a literatura e responder à questão que originou esta pesquisa Quais os saberes dos 

professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental sobre a literatura? 

Nessa perspectiva, acreditamos que os resultados deste estudo podem contribuir para o 

desenvolvimento de pesquisas que abordem os saberes docentes em sua abrangência, 

focalizando os saberes sobre a literatura, como uma das bases da formação de docentes dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental. 
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1.1. A construção do objeto de pesquisa 

 

A motivação inicial para realizarmos uma investigação abordando os saberes sobre a 

literatura do professor do Ensino Fundamental dos anos iniciais surgiu da participação como 

professora-colaboradora da pesquisa O ensino da literatura: processos de andaimagem e 

argumentação para formar mediadores de leitores na escola fundamental (AMARILHA, 

2007-2010) na linha de pesquisa O Ensino de Leitura e Literatura, no Departamento de 

Educação, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Na oportunidade, já lecionávamos na Rede Municipal de Ensino de Natal como 

professoras do Ensino Fundamental. O trabalho com o texto literário já era realizado em sala 

de aula e algumas certezas, até então consolidadas, ancoravam nossas atividades como 

formadoras de leitores: que o professor tem a responsabilidade de iniciar a criança no mundo 

da leitura, ele é considerado no ambiente escolar o leitor mais experiente, a atividade de 

leitura é condição sine qua non para a práxis desse profissional e que o texto literário 

frequentemente é utilizado nas aulas de leitura. 

Contudo, os estudos junto ao grupo de pesquisadoras propiciou um outro olhar sobre a 

prática pedagógica da leitura de literatura. À medida que os diálogos iam acontecendo, que 

ampliávamos nossos aportes teóricos, percebíamos que o trabalho com o texto literário requer 

bem mais do que a simples leitura do livro. A pesquisa nos ensinou, dentre outras coisas, que, 

na mediação de aulas de leitura literária, o professor precisa planejar sistematicamente a ação 

pedagógica. A organização de estratégias, a seleção de materiais, a motivação, a organização 

social e as demais ações de ensino, são articulações imprescindíveis que podem garantir uma 

mediação eficiente.  

Participar da pesquisa fez emergir um sentimento de pertencimento, de coautoria de 

conhecimento. Dentre tantas perguntas, uma não calava seria somente o gosto pela leitura de 

literatura suficiente para que o professor conseguisse tornar seus alunos leitores? 

Até então, líamos literatura para nossos alunos embasadas por esse princípio. No 

entanto, na condição de pesquisadoras, como colaboradoras de um projeto sobre o ensino de 

literatura, percebíamos que o que fazíamos já era objeto de estudo, de investigação. 

Descobrimos que nossos movimentos com o texto literário em sala de aula eram na verdade 

intuitivos. Ler literatura para os alunos era uma necessidade da prática de leitura. Os alunos 

gostavam, acalmavam-se, falavam sobre o livro, mas as discussões eram sempre realizadas à 
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margem do texto. Não havia uma preocupação em planejar leituras literárias.  Observávamos, 

com colegas docentes, que as atividades dessa natureza não eram muito diferentes.  

Seria a leitura de literatura uma prática intuitiva? E nessa dimensão, como ocorre a 

formação do leitor de literatura? 

No desenrolar de nossa prática como formadoras de leitores, deparamo-nos com a 

publicação da 3ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. Essa pesquisa realizada 

pelo Instituto Pró-Livro teve como propósito conhecer o comportamento leitor do brasileiro e 

traçar um perfil dos que leem. É considerado o maior e mais completo estudo sobre o 

comportamento leitor do brasileiro em todas as regiões do País. Realizada a cada três anos, 

sendo a última delas em 2011, apresenta o professor como aquele que mais influenciou o 

aprendiz a ler. Vale salientar que entre os números apresentado entre 2007 e 2011 há um 

aumento significativo no que se refere a esse quesito. Se em 2007, tínhamos um percentual de 

33%, em 2011 esse percentual subiu para 45%. Ou seja, esse dado revela a representatividade 

desse profissional quando o assunto é leitura. 

Outro dado pontuado na mesma pesquisa refere-se à frequência com que professores 

liam ou leem para seus alunos. Ao serem interpelados sobre qual a frequência com seus 

professores liam/leem, 83% dos leitores afirmaram positivamente para essa ação. 

 Ora, essa constatação amparava nossas convicções. A figura do professor, quando se 

trata da leitura de literatura, é de extrema relevância na formação de leitores, sobretudo se 

pensarmos que o universo familiar dos educandos, por diversos fatores, não propicia o 

estímulo a essa formação. 

Nesse sentido, os estudos realizados junto ao grupo de pesquisadores suscitavam 

diálogos sobre a prática de sala de aula, bem como reflexões sobre a experiência de 

professores como leitores e formadores de leitores.  

É válido salientar que do ponto de vista da pesquisa colaborativa, o professor tem a 

oportunidade de rever e reavaliar sua prática e, no caso de uma pesquisa sobre o ensino de 

literatura, também seus percursos de leitura, sejam de natureza teórica ou literária. Além 

disso, acreditamos que ao se manter na postura de colaborador ele [o professor] estará 

explorando condutas de pesquisa importantes à sua atuação docente. 

Constatamos na prática o que diz Desgagné (apud IBIAPINA, 2007, p. 310) ao afirmar 

que  

 

o professor deixa de ser mero objeto, compartilhando com os pesquisadores 

a tarefa de transformar as práticas, a escola, a sociedade; portanto, as 
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pesquisas deixam de investigar sobre o professor e passam a investigar com 

o professor, trabalhando na direção que exige que os docentes se 

transformem em produtores de conhecimentos sobre a teoria e a prática 

docente, transformando as compreensões e os contextos de trabalho.  

 

De fato, na condição de colaboradoras revíamos nossa prática, movimento no qual nos 

encontrávamos como leitoras. Era como passar a limpo experiências até então esquecidas ou 

mesmo “desvalorizadas”. Era como rever toda nossa trajetória leitora, nossa história, ao 

mesmo tempo em que nos apropriávamos de novos conhecimentos. 

Assim, nos encontros para estudo com os pesquisadores, cada leitura teórica, cada 

livro de literatura lido, suscitavam indagações. De fato, os professores dos anos iniciais ao ler 

literatura para seus alunos dominam saberes sobre o texto literário? Há saberes específicos 

para a leitura de literatura?  

            Voltamos nosso olhar para esses questionamentos, amparadas, sobretudo, pela 

prática diária de sala de aula com o texto literário. Percebemos que se de fato queríamos 

encontrar respostas, teríamos que compreender o percurso formativo desse profissional. Quais 

os saberes próprios da experiência, quais os saberes que se consolidam no cotidiano do ofício, 

advindos de vários ambientes de vida, desde a formação inicial ao ingresso e permanência na 

docência? 

No tocante a essa questão, Tardif (2002, p. 64), em suas análises observa que 

 

o saber profissional está de um certo modo na confluência entre várias 

fontes de saberes provenientes da história de vida individual, da 

sociedade, da instituição escolar, dos outros atores educativos, dos 

lugares de formação, etc. Ora, quando estes saberes são mobilizados nas 

interações diárias em sala de aula, é impossível identificar imediatamente 

suas origens: os gestos são fluidos e os pensamentos, pouco importam as 

fontes, convergem para a realização da intenção educativa do momento. 

 

Dessa compreensão, inferimos que, no processo de construção dos saberes sobre a 

literatura, há a influência de fatores exteriores ao ofício de ensinar advindos de lugares 

anteriores à carreira. Formais ou informais, estão fortemente presentes no discurso do 

professor, em sua prática de sala de aula e traduzem sua identidade leitora. Em outras 

palavras, as experiências de leitura do convívio familiar, da educação básica, da academia ou 
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de cursos formação continuada, podem se refletir na prática docente, sejam pelas escolhas, 

pelas atitudes ou mesmo pelas concepções que os professores trazem sobre a formação de 

leitores. 

Assim, da compreensão de que a leitura literária é uma construção social urdida nas 

diversas situações vividas em família, na escola, no trabalho, propomos conhecer a história de 

vida do professor, pois, à medida que adentramos em seu universo, observarmos que na sua 

formação leitora a diversidade de histórias delineia seu perfil como leitor, além de compor 

seus saberes. Entendemos que a leitura faz parte do cotidiano de qualquer indivíduo e para 

além da decifração de signos, ela promove saberes. Por isso, a trajetória das leituras 

experienciadas pelo professor determina seu repertório de leitura, seu repertório literário. 

Partindo dessa compreensão, procuramos nos inteirar da história leitora desse profissional, 

que memórias traz consigo e em quais contextos foram adquiridas, se na família, na escola, na 

formação profissional ou na prática de sala de aula, pois entendemos que são essas situações 

que iluminarão nosso percurso à procura dos saberes dos professores sobre a literatura. 

Vale ressaltar que quando se trata de saberes “o saber acumulado ao longo de um 

percurso pessoal e profissional conforma uma subjetividade singular ao professor, confere-lhe 

relevância social e afetiva a cada gesto e olhar que ele direciona ao seu campo de trabalho” 

(CORDEIRO, 2006, p. 66). Nesse sentido, a formação leitora desse profissional é carregada 

de significados inerentes ao seu percurso formativo. Suas opiniões, crenças e valores são 

resultado das experiências que ele teve nas diversas etapas de sua vida. São elas que, de certa 

forma, direcionarão o seu trabalho em sala de aula. 

Por sua vez, resgatar as experiências de leitura de literatura de professores é, em certa 

medida, resgatar uma vida, na qual aspectos profissionais e pessoais se cruzam. Assim 

destacamos importância da escuta atenta aos relatos sobre as suas histórias. A esse respeito 

Pinto, Gomes e Silva (2005), opinam que 

 

[...] à medida que conhecemos melhor os professores, que compartilhamos 

suas experiências em relação às práticas de leitura e que tornamos acessíveis 

as múltiplas histórias que compõem sua formação de sujeitos leitores, 

estaremos também favorecendo que aproximações entre eles e a 

universidade se estreitem de maneira a construir interlocuções mais 

dialógicas. (PINTO; GOMES; SILVA, 2005, p.66) 
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Comungamos com as autoras, pois compreendemos que como formador de leitores, ao 

participar dos processos que permeiam o ensino de leitura de literatura, o professor se depara 

com várias leituras. Ele é solicitado a expor suas preferências se nesse movimento de estudo 

mobiliza saberes próprios da sua formação. Como enfatiza Yunes (2003), não há como pensar 

um leitor sem considerar sua carga pessoal de vida e de experiência, pois, consciente ou não 

dela, todo leitor atribui ao que lê/leu marcas pessoais de sua memória intelectual e emocional. 

Partindo desse princípio, procuramos desenvolver nosso trabalho levando em 

consideração que os saberes dos professores são construídos ao longo de suas vidas e, mais 

que isso, vão além da formação inicial e continuada, sendo também resultado dos processos 

pessoais e profissionais vivenciados por eles, resultando no florescimento de novos 

conhecimentos, de novos saberes, constituindo-se num movimento de formação contínua. 

Diante disso, vislumbramos a possiblidade de que no grupo dos saberes docentes um 

deles seja de natureza literária. 

A esse respeito, Paulino (2004), em seu artigo Saberes literários como saberes 

docentes, partindo de algumas ideias de Tardif (2002) divulgadas no livro Saberes docentes e 

formação profissional, desenvolve algumas reflexões no sentido de demonstrar que o saber 

literário compõe o conjunto de saberes docentes ligados ao trabalho cotidiano em sala de aula. 

No entendimento da autora, as histórias de cada pessoa, suas experiências familiares, 

as escolas que frequentou, são espaços educativos de várias naturezas que junto à formação 

profissional compõem a sua vida cultural e estão inteiramente interligados ao fazer docente. 

Dessa forma, os saberes literários são incorporados nesses diversos ambientes de vida. Nesse 

sentido, estão vinculados à literatura não somente pela leitura do livro, mas através da música, 

das manifestações culturais em que se manifesta no cinema, no teatro e em outras artes.  

Segundo Paulino, separar os saberes literários dos saberes docentes torna-se difícil, 

pois no processo formativo os dois se entrecruzam tornando-se um só. No entanto, salienta 

que não há como desconsiderar que os saberes literários têm especificidades, além de 

participarem efetivamente do processo de formação humana do professor.  

Dentre as considerações da autora, está a de que o professor se depara com uma 

diversidade de leituras naturalmente presentes no decorrer da formação que validam a 

existência de saberes de natureza literária e reafirma a necessidade de reavaliá-los, pois essa 

iniciativa lhe confere espaço com legitimação acadêmica nas diversas licenciaturas.  

Dessa forma, os saberes literários advêm dos diversos ambientes de vida, desde as 

leituras que circulam nos ciclos de amizade, fotonovelas, gibis, anedotas, cordéis, narrativas 

pornográficas, às leituras do cânone literário brasileiro indicadas para o vestibular. 
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Acrescenta-se a esse repertório as leituras da academia e dos cursos de formação continuada, 

bem como as derivadas da prática docente. Em todos esses ambientes, os saberes literários 

circulam vivamente, são parte da formação humana do professor e estão interligados a sua 

práxis. 

Referente ao ensino de leitura, ainda amparadas em nossas observações, verificamos a 

precariedade com que se efetiva essa atividade. Não é por acaso que quando direcionamos 

nosso olhar para a formação do professor-leitor de literatura e a sua atuação como formador 

de leitores, deparamo-nos, com um significativo número de estudos que abordam essas 

questões. 

Ao pensarmos sobre a influência do professor como aquele que tem papel decisivo no 

ensino de leitura, há que se considerar a importância das pesquisas desenvolvidas no campo 

da leitura que evidenciam a relevância de se refletir sobre a atuação docente na atividade de 

leitura, em especial de literatura, bem como a forma como o professor mobiliza seus saberes 

nessa atividade.  Entendemos que no processo de formação leitora, especificamente de leitura 

de literatura, o professor, além de subsidiado teoricamente, terá a seu favor suas experiências 

leitoras, seu repertório, configurando-se como componentes imprescindíveis no trabalho que 

desenvolverá em sala de aula. 

Entretanto, o que constatamos e observamos como professoras e pesquisadoras é que 

os professores, em sua maioria, ainda apresentam dificuldade em lidar com o texto literário. 

Nossas observações indicam que o ponto nevrálgico do trabalho com os textos dessa natureza 

provavelmente decorra da formação desse profissional. Nessas circunstâncias, começamos a 

questionar como noções da teoria literária são necessárias à sua formação considerando sua 

atuação no ensino de leitura de literatura. 

No que se refere a essa questão, a de que a teoria literária deve subsidiar o trabalho do 

professor com o texto literário, Silva (2003), no seu artigo Literatura em sala de aula: da 

teoria literária à prática escolar ressalta que é fato que as conexões entre leitura e literatura 

existem, tendo como suporte os discursos teóricos, os quais investigam a inter-relação entre as 

concepções de leitura, texto e literatura presentes em sala de aula. Além disso, reforça que a 

teoria literária deve estar presente na escola, subsidiando a prática do professor, no sentido de 

ampliar concepções críticas sobre o fazer literário e a recriação do texto pelo leitor, o que só 

ocorre no ato da leitura.  

A esse respeito salientamos haver um distanciamento, para não dizer descompasso, 

entre as práticas de leitura desenvolvidas pelos professores e a produção de conhecimentos 

científicos na área da leitura.  
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A mesma autora também alerta sobre esse descompasso. Segundo ela, as discussões 

teóricas geralmente se perdem na prática de sala de aula, havendo mais “desencontros” que 

“encontros” a respeito das conexões entre leitura, literatura e escola.   

No esteio desse raciocínio, Pinto, Gomes e Silva (2005), no artigo Percursos de 

letramento dos professores: narrativas em foco, pontuam, dentre outras coisas, que as 

políticas de leitura e os dizeres de professores sobre as práticas de letramento vividas na 

escola e fora dela se distanciam do discurso acadêmico. Para elas, essa é uma situação crucial, 

elemento de reflexão que deve orientar os trabalhos de formação de professores.  

De fato, os saberes teóricos e práticos que transitam nas aulas de leitura de literatura 

solicitam ao professor estabelecer essa relação dialógica entre os saberes da academia e os 

saberes da prática. São requisitos básicos. Além dos conceitos sobre leitura, sobre a natureza 

ficcional do texto literário, sobre os processos cognitivos que estão em jogo, saber abordá-los 

em termos práticos é imprescindível. No entanto, percebemos que esses conhecimentos, na 

maioria das vezes, não são articulados, restringindo o trabalho com o texto literário. 

Acreditamos que teoria e prática devem amparar o trabalho docente com o texto 

literário em sala de aula, visto que ler literatura não é um ato intuitivo, mas um ato que requer 

leituras, planejamento e fundamentação teórica. 

Um dos dados relevantes sobre a leitura diz respeito à precariedade com que o texto 

literário é explorado pelo professor. Amarilha (2003), em seu estudo O ensino de literatura: 

professores e aprendizes e a atuação da comunidade de intérpretes nas escolas da rede 

pública do Rio Grande do Norte, observou a fragilidade que os professores demonstraram em 

explorar o potencial do texto literário. Na ocasião, professores e alunos tiveram a 

oportunidade de terem nas mãos um livro de literatura individualmente, porém a despeito do 

planejamento realizado com os pesquisadores, os docentes pouco aproveitaram a natureza 

ficcional do texto, relegando ao segundo plano as ilustrações, o projeto gráfico do livro, o que 

para Amarilha precisam ser explorados, visto que esse olhar mais acurado possibilita ao leitor 

desenvolver competências leitoras cada vez mais solicitadas pela sociedade. 

Quanto a isso advogamos que a literatura vem se destacando ao longo dos anos como 

uma forte ferramenta de ensino de leitura e mais que isso “num dos mais eficazes 

instrumentos de formação da criança” (COELHO, 1991, p.320). Por isso, dentre outras coisas, 

o professor é cada vez mais solicitado a desenvolver o potencial leitor dos educandos. Para 

tanto, é necessário que ele busque meios que explorem o texto literário significativamente, 

recursos didático-pedagógicos que possibilitem esse encontro. 
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Em nossa trajetória evidenciamos um significativo número de pesquisas que focam 

suas análises na formação leitora do professor como formador de leitores, além da formação 

de leitores que estão sob a orientação desse profissional.  

Dentre alguns desses trabalhos destacamos Betencourt (2000), que aborda as histórias 

de leituras de professores das séries iniciais como mediador primeiro entre a criança e o livro; 

Silva (2005), que objetivou verificar que tipo de leitor do texto literário tem sido formado nas 

3as e 4as séries do Ensino Fundamental das escolas públicas municipais de Paranavaí no 

estado do Paraná. 

Também encontramos Sousa (2006), que procurou traçar o perfil de alguns professores 

quanto a seus processos de leitura e, a partir disso, propôs a analise das práticas educativas 

com leitura; Pinheiro (2006), analisou o processo de formação do jovem (pré-adolescente) 

como leitor de literatura, através de suas práticas de leitura em livros didáticos e em outros 

suportes impressos usados em sala de aula.  

No ano seguinte, tivemos Pinheiro (2007), que teve como objetivo principal investigar 

as concepções sobre a leitura e a complexidade do ato de formar leitores proficientes de 

professoras do ensino fundamental, em escolas públicas e particulares, do interior dos estados 

do Paraná e da Bahia, atuantes em diferentes áreas do conhecimento. 

Lage (2010) procurou traçar um painel do tratamento que os docentes da área literária 

dispensam aos processos de formação de professores de Literatura que atuarão nos Ensinos 

Fundamental e Médio.  

Também Monteiro (2013) em sua dissertação Histórias de leitura de professoras-

leitoras como subsídio à formação continuada: memória em movimento, analisou as histórias 

de leitura de professoras leitoras do ensino médio como subsídio à formação continuada. 

São pesquisas que trazem para o cerne da questão a literatura e todos os processos que 

envolvem professores formadores de leitores e aprendizes de leitura. 

Outras valiosas contribuições estão nos trabalhos publicados pelo Centro de 

Alfabetização, Leitura e Escrita – CEALE, que trazem para o centro das reflexões o ensino de 

leitura, de literatura e o letramento literário. 

Dentre os projetos desenvolvidos por esse grupo de pesquisadores destacamos A 

páginas tantas, que tem o objetivo de incentivar a leitura literária e a produção de resenhas de 

textos literários, partilhar experiências de leitura literária, trocar impressões de leitura por 

meio de comentários e ampliar as referências bibliográficas das comunidades escolares. 

Coordenado pelo Grupo de Pesquisa do Letramento Literário (GPELL), que faz parte do 

Ceale, é aberto a toda a comunidade virtual. Também encontramos Perspectivas CEALE, que 
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procura tornar mais ágeis a socialização e a discussão de estudos e pesquisas finalizados ou 

em fase de conclusão, buscando auxiliar a atuação de profissionais envolvidos no ensino de 

leitura e escrita. A equipe organizadora seleciona uma dissertação ou uma tese que discute 

assuntos considerados relevantes para a escola pública brasileira e disponibiliza previamente o 

estudo para grupos de professores que trabalham na rede pública de ensino. 

Em meio ao significativo número de pesquisas semeadas no circuito acadêmico, temos 

Amarilha (1991; 1994; 2003; 2007) que dedica seus estudos à compreensão das questões que 

permeiam a formação e o perfil leitor do professor mediador, assim como a relação dos 

aprendizes com o texto literário.  

Sinalizando para que mudanças ocorram, essas investigações se não apresentam 

soluções apontam alguns caminhos a serem seguidos. São setas que indicam a trilha de 

saberes que povoam o universo docente. No entanto, ainda percebemos que muitas lacunas 

precisam ser preenchidas para que os processos formativos que envolvem professores e 

alunos, no que se refere ao ensino de leitura de literatura, efetivem-se de fato. 

O livro literário como instrumento de formação, uma mediação pedagógica adequada, 

a heterogeneidade da sala de aula, o acúmulo de insucessos na formação de leitores fluentes, a 

formação leitora de professores, são, dentre outras coisas, elementos basilares de constatações 

e denúncias. 

Aliados a isso procuramos formular alguns questionamentos que compreendemos 

serem necessários ao desenvolvimento das nossas reflexões: quais as concepções que os 

professores formadores de leitores têm sobre literatura? Que saberes sobre literatura, 

provenientes da formação inicial escolar, da formação profissional para a docência, bem como 

das experiências como docente, identifica como importantes para sua formação como leitor e 

professor formador de leitores? Qual a definição que eles têm sobre o que é ser um professor 

formador de leitores? De que forma os saberes sobre literatura se refletem na prática de sala 

de aula com a leitura literária? 

Assim, na tessitura dessas considerações, procuramos investigar na complexidade que 

envolve a temática dos saberes docentes, e que nesse processo a leitura é condição sine qua 

non para a formação desse profissional, os saberes dos professores sobre a literatura. Para 

tanto, lançamos o desafio de adentrarmos no universo de professores de 1º ao 5º ano do 

Ensino Fundamental de quatro escolas da Rede Municipal de Natal no Rio Grande do Norte, 

acreditando na relevância da interface entre o ensino de leitura de literatura com os saberes 

docentes. 
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1.2. A trajetória metodológica 

 

Nossa pesquisa se insere no patamar das investigações qualitativas. Utilizamos como 

instrumentos para coleta de dados a entrevista semiestruturada gravada em áudio, além do 

diário de campo.  

A natureza do nosso objeto de estudo solicita que o pesquisador e a comunidade 

envolvida desenvolvam reflexões conjuntamente.  Segundo Bogdan e Biklen (1994), nesse 

tipo de investigação os dados, normalmente, são recolhidos em função de um contato 

aprofundado com os indivíduos nos seus contextos ecológicos naturais. Outros princípios 

norteadores defendidos pelos autores também orientam nosso trabalho, nossa escolha: 

 

- Um olhar acurado do pesquisador que deve considerar todos os aspectos envolvidos na 

situação, pois nada é trivial e tudo tem potencial para constituir uma pista que esclareça o 

objeto de estudo; 

- O interesse mais pelo processo do que simplesmente pelos resultados ou produtos, 

legitimando o modo como as expectativas se traduzem nas atividades, procedimentos e 

interações diárias.  

 

Além dessas considerações, no entendimento de Ludke e André (1986, p.5), 

 

cada vez mais se entende o fenômeno educacional como situado dentro de 

um contexto social, por sua vez inserido  em uma realidade histórica, que 

sofre toda uma série de determinações. Um dos desafios atualmente lançados 

à pesquisa educacional é exatamente o de tentar captar essa, em uma 

realização histórica. 

 

Nesse sentido, o olhar do pesquisador deve estar atento a todas as situações que 

permeiam o universo escolar. São situações diversas que envolvem professores, alunos, pais e 

toda a comunidade.  

Portanto, na dimensão dessas considerações e amparadas por essas orientações, 

delimitamos nosso campo de estudo em quatro escolas da Rede Municipal de Natal, estado do 
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Rio Grande do Norte, situadas nas quatro regiões administrativas, polos norte, sul, oeste e 

leste. 

Nosso interesse é compreender de que forma os saberes sobre a literatura se 

consolidam na docência considerando as várias etapas da formação leitora de professores que 

atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Assim, procuramos adentrar na história 

leitora desses profissionais, visto compreendermos que nesse processo formativo as raízes que 

influenciam diretamente o desenvolvimento desses saberes estão intrinsecamente relacionadas 

aos diversos ambientes de vida. 

Nesse sentido, a abordagem metodológica acerca das histórias de vida com recorte nas 

histórias de leitura dos professores entrevistados busca abrir espaços no sentido de refletir 

sobre os percursos de leitura formativos.  O professor ao narrar as histórias e os fatos vividos 

por meio da leitura poderá significar e ressignificar os acontecimentos, criando uma nova base 

de concepção da própria prática.   Dessa forma, o trabalho com as narrativas das histórias de 

leitura dos docentes, parte das experiências de leitura pessoal, escolar/acadêmica e 

profissional, destacando as vivências mais significativas, nas quais entram as pessoas que se 

constituíram referências, às escolhas, os ambientes etc. Percorrer esse caminho se tornou 

imprescindível para se compreender quais os saberes os professores têm sobre a literatura. 

Os contornos metodológicos começavam a ganhar forma. Delimitado o campo de 

trabalho, procuramos estabelecer um cronograma de visitas às escolas, seguindo a orientação 

das coordenadoras e das professoras que preferiram que acontecessem nos dias de 

planejamento, visto que nesses momentos poderiam ficar mais à vontade no sentido de não 

terem que se preocupar com o horário de aula dos alunos.  É válido salientar que nas escolas 

selecionadas, os gestores foram nossos parceiros. Abriram espaço para reuniões que 

favoreceram longas conversas com os pretensos pesquisados. Momentos como esses foram 

muito significativos, pois favoreceram reflexões que contribuíram bastante para nosso 

trabalho. 

Nesses encontros firmamos os protocolos iniciais: termo de autorização, formulários 

de dados pessoais, questionários, além de sondarmos com as bibliotecárias a rotina delas nas 

atividades de leitura com os alunos e professores. Salientamos que essa necessidade surgiu ao 

observarmos que a maioria das bibliotecárias estava ali por desvio de função, mas que já 

haviam trabalhado em sala de aula. Procuramos também nos inteirar dos projetos que as 

escolas desenvolviam na área de literatura, bem como o envolvimento da comunidade escolar. 

Essa etapa exploratória foi muito importante, pois permitiu que nos familiarizássemos 

com o ambiente, além de contribuir para o delineamento metodológico do nosso estudo.  
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Assim, seguimos nesses primeiros momentos explorando o ambiente onde iríamos 

atuar. O produto das observações, das conversas informais que tivemos nessa etapa do 

processo, constituiu um diário de campo de grande relevância para nosso trabalho. Dentre as 

quais o sentimento de pertencimento que experimentamos no que concerne à profissão 

docente. Em cada conversa, em cada quadro de aviso, um indício de que aquele era nosso 

ambiente, “estávamos em casa”. 

Essas impressões registradas em diário são um instrumento de grande valia nas mãos 

do pesquisador como enfatiza Tura (2003, p. 189):  

 

[...] o observador tem como principal auxiliar o seu diário de campo, no qual 

anota, da forma mais completa e precisa possível, os diferentes momentos da 

pesquisa, incluindo suas incertezas, indagações e perplexidades. É um 

recurso imprescindível, que ele irá consultar seguidamente e, ao reler o que 

escreveu, cada vez mais se interessar pelo registro do que foi observado e 

pelo que vai percebendo de vantagem nesta tarefa, que é especialmente 

importante quando é preciso confrontar informações díspares, analisar 

diferentes posições diante de situações ocorridas ou relembrar uma 

sequência de fatos.  

 

Nesse sentido, os registros do diário de campo nos forneceram elementos bastante 

significativos na confrontação dos dados. Os diálogos que mantivemos com os gestores e com 

os bibliotecários foram todos registrados no diário de campo, o que nos permitiu conhecer um 

pouco mais a rotina das escolas, principalmente por compreendermos que o trabalho docente 

está inteiramente inter-relacionado ao ambiente em que atua. Se desejamos saber algo sobre 

os saberes do professor, precisamos antes conhecer seu trabalho na escola. Dessa forma, as 

notas de campo foram muito importantes, visto que no decorrer da transcrição das entrevistas 

recorremos várias vezes a essas anotações. O gravador, não capta a visão, os cheiros, as 

impressões e os comentários extra, ditos antes e depois da entrevista” (BOGDAN e BIKLEN, 

1994, p. 150). Daí a relevância desses registros. 

Como exemplo, temos um pequeno fragmento dos primeiros momentos, fatias de vida, 

em que em uma conversa antes do início da entrevista, a professora nos relatou sobre a 

importância de participar da pesquisa. 
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[...] eu realmente fico muito feliz em participar de uma pesquisa sobre 

literatura. A gente fica tão ligada na sala de aula, aí quando tem que falar da 

nossa história de leitura, do que a gente leu, eu fico até emocionada. Não 

ligue se eu chorar, viu! (Diário de campo, 15 de julho de 2013 – Professora 

Flora) 

 

Como professoras e pesquisadoras ao participarmos do universo escolar, em especial 

das histórias de vida de docentes, somos de certa forma afetadas por essas vivências e sem 

dúvida nosso trabalho está vinculado ao que apreendemos e inferimos com esses 

profissionais. Por outro lado, salientamos que na tessitura dessas experiências nossas 

aprendizagens estão profundamente imbricadas nos processos de ampliação da nossa 

consciência como formadoras, só sendo possível quando assumimos essa postura reflexiva. 

Além disso, como afirmam Pinto, Gomes e Silva (2005), o trabalho com a rememoração, com 

memórias de leitura do professor, possibilita ao pesquisador um olhar sensível às vivências do 

professor e, por conseguinte, às demandas e aos seus desejos em relação a sua formação. 

Portanto, chegar ao professor de forma que ele nos acolha exige tato, exige de nós uma 

vontade real de conhecer e compreender quem é esse sujeito responsável pelo ensino. 

Essas impressões semeadas durante os diálogos que tecíamos em campo, sentimentos 

que geravam reflexões, segundo Dalla-Bona (2012), são muito importantes em um diário de 

campo, têm de estar acessíveis à análise para que as opiniões do pesquisador sejam incluídas 

nos dados.  

Assim, procuramos registrar com detalhes nossas impressões, sentimentos e demais 

situações ocorridas durante todo processo em que visitamos as escolas. 

Para selecionar nosso corpus estabelecemos alguns critérios: 

 

- As escolas deveriam: 

  pertencer à Rede Municipal de Ensino de Natal –RN; 

 

 atuar com o Ensino Fundamental nos anos iniciais, visto que é na educação básica, que 

as competências de leitores iniciantes são consolidadas; 

 
 

 ter um quadro de professores efetivos; 
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 desenvolver ações significativas com a leitura de literatura que envolvesse a 

comunidade escolar. Supondo que os saberes sobre literatura só se manifestam diante de 

situações em que o texto literário esteja presente, procuramos estabelecer esse critério diante 

desse entendimento. 

 

- Os professores precisavam: 

 Estar em sala de aula há pelo menos 5 anos; 

 

 Lecionar nas séries iniciais do Ensino Fundamental; 

 

 Possuir graduação em pedagogia, pois são os pedagogos os responsáveis por 

alfabetizar e letrar as crianças dos anos iniciais; 

 

 Desempenhar atividades que permeassem o universo literário com seus alunos. 

 
 

É válido salientar que o número de professores que desejaram participar como 

colaboradores foi bastante significativo e, a princípio, tínhamos um corpus de vinte e nove. 

No entanto, após analisarmos quais se ajustavam aos critérios da pesquisa ficamos com vinte 

e um. Nesse processo, elaboramos um documento o qual intitulamos formulário inicial (ver 

formulário no apêndice A). A partir das informações obtidas pelo preenchimento dos dados, 

foi possível constatar que dentre os professores, dois tinham graduação em história, dois em 

letras e quatro eram professores seletivos. A situação de profissionais seletivos é bastante 

instável. Eles são convocados para assumir a sala de aula em casos que o professor titular 

precise se afastar para licença médica ou para estudo. Assim, após recolhermos os formulários 

preenchidos desconsideramos a participação desses docentes, pois tínhamos como critérios da 

pesquisa professores com graduação em pedagogia e efetivos.  

Corpus constituído, firmamos nosso calendário de visitas às escolas com as datas 

previstas para cada entrevista. Salientamos que no início pensamos também em realizar a 

observação em sala de aula. Infelizmente, no decorrer do percurso enfrentamos uma greve dos 

professores que limitou nosso tempo. Dentre os acordos firmados ficou estabelecido que o 

nome dos participantes não fosse revelado, portanto, para cada entrevistado demos um nome 

fictício. As informações que se seguem trazem um panorama geral das escolas e dos 

professores que a princípio se pronunciaram desejosos de participar da pesquisa. 
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1.2.1. As escolas e os professores: um panorama geral 

   

QUADRO Nº 2 | ESCOLA E PROFESSORES 

POLO: Leste 

Nº DE PROFESSORES ENTREVISTADOS: 07 

NOME SÉRIE QUE LECIONA TEMPO DE DOCÊNCIA 

Sininho 3º ano 20 anos 

Fauna 3º ano 27 anos 

Flora 4º ano 22 anos 

Bela 4º ano 16 anos 

Cinderela 4º ano 07 anos 

Primavera 5º ano 06 anos 

Tiana * 5º ano 07 anos 
*A professora Tiana desistiu de participar alegando que não estava se sentindo à vontade para participar da 

pesquisa, pois estava enfrentando problemas de indisciplina na sala de aula. 

 

 

QUADRO Nº 3 | ESCOLA E PROFESSORES 

POLO: Sul 

Nº DE PROFESSORES ENTREVISTADOS: 06 

NOME SÉRIE QUE LECIONA TEMPO DE DOCÊNCIA 

Rapunzel 1º ano 36 anos 

Branca de Neve 2º ano 29 anos 

Peter Pan 3º ano 15 anos 

Fiona 3º ano 12 anos 

Mérida 5º ano 20 anos 

Wendy 5º ano 23 anos 

 

QUADRO Nº 4 | ESCOLA E PROFESSORES 

POLO: Oeste 

Nº DE PROFESSORES ENTREVISTADOS: 05 

NOME SÉRIE QUE LECIONA TEMPO DE DOCÊNCIA 

Pocahontas 1º ano 10 anos 

Alice 2º ano 05 anos 

Maria 3º ano 20 anos 

Jasmine* 4º ano 15 anos 

Chapeuzinho Vermelho 5º ano 18 anos 
*A professora Jasmine por duas vezes desmarcou a entrevista. Na terceira visita, ela nos informou das 

dificuldades que estava enfrentando com a indisciplina dos alunos, situação que pudemos presenciar em um 

dos momentos que visitamos a escola. Infelizmente, depois de uma longa conversa pediu permissão para 

desistir da pesquisa. 
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QUADRO Nº 5 | ESCOLA E PROFESSORES 

POLO: Norte 

Nº DE PROFESSORES ENTREVISTADOS: 03 

NOME SÉRIE QUE LECIONA TEMPO DE DOCÊNCIA 

Iracema 2º ano 20 anos 

Dorothy 3º ano 05 anos 

Mulan 3º ano 05 anos 

 

 

1.2.1.1. Sobre as escolas: o que encontramos 

 

As escolas, como já mencionamos, estão inseridas nas quatro regiões administrativas 

do município de Natal, polos norte, sul, leste e oeste. Procuramos realizar nossa exploração no 

turno matutino por consideramos esse horário mais confortável para transitarmos de um polo 

a outro, embora por diversas vezes tivemos que comparecer nos dois turnos. Dentro dos 

critérios estabelecidos, as escolas selecionadas se ajustaram às nossas necessidades. No 

entanto, consideramos também relevante que o leitor saiba que dada à distância geográfica, 

pudemos observar mais tarde que nosso maior desafio estava por vir, pois adentrar no 

universo escolar significa participar de todos os processos que transitam nesse ambiente, 

significa mergulhar profundamente na vida de um grupo com códigos de conduta próprios e 

interesses particulares. Além disso, como enfatizam Tardif e Lessard (2005, p. 55), 

 

[...] esse lugar também é o produto de convenções sociais e históricas que se 

traduzem em rotinas organizacionais relativamente estáveis através do 

tempo. É um espaço socioorganizacional no qual atuam diversos indivíduos 

ligados entre si por vários tipos de relações mais ou menos formalizadas, 

abrigando tensões, negociações, colaborações, conflitos e reajustamentos 

circunstanciais ou profundos de suas relações. 

 

Nesse sentido, na escola, a figura do professor é de extrema importância. Mas a 

atividade docente depende de várias situações. Reuniões de pais, assembleias do conselho da 

escola, problemas relacionados à infraestrutura do prédio, greves, o comportamento de um 

determinado aluno, são, dentre outras coisas, aspectos que envolvem o professor, repercutindo 

diretamente no trabalho de sala de aula.  
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Esse entendimento nos deu serenidade para lidarmos com algumas situações que 

tivemos que enfrentar ao adentramos no universo escolar. As experiências que tivemos na 

convivência com professores, gestores, coordenadores, bibliotecários e por vezes com alunos 

nos propiciaram aprendizagens só possíveis mediante a interação com esses pares. 

 Assim, escolas selecionadas, partimos para nossa exploração. Achamos por bem, 

antes, situar nosso leitor quanto às particularidades de cada um desses locus. 

 

 

QUADRO Nº 6 | ESCOLA POLO LESTE 

ESCOLA POLO LESTE 

TURNO MATUTINO 

Média de alunos matriculados: 158 

TURNO VESPERTINO 

Média de alunos matriculados: 182 

Nº de turmas: 06 Nº de turmas: 06 

2 de 3º ano 2 de 1º ano 

2 de 4º ano 3 de 2º ano 

2 de 5º ano 1 de 5º ano 
Informações fornecidas pelo diretor 

 

 

A escola atua com o Ensino Fundamental nos turnos matutino e vespertino de 1º ao 5º 

ano, com aproximadamente trezentos e quarenta alunos matriculados. Apesar da infraestrutura 

do prédio não ser boa, possui uma demanda de matrículas significativa. Segundo depoimento 

de alguns pais, obtidos através de conversa informal, em se tratando de ensino, é considerada 

referência no bairro. Também é bastante procurada por ter uma parceria com a Escola 

Municipal 4º Centenário, escola que funciona no prédio da UNP
2
, atendendo alunos de 6º ao 

9º ano, que ao concluir a primeira etapa do Ensino Fundamental são encaminhados para essa 

instituição. Além disso, atende a comunidade com o Programa Mais Educação
3
, com oficinas 

de letramento e matemática, dança, xadrez, percussão e capoeira. No que se refere aos 

projetos de leitura, a instituição realiza há cinco anos o Festival Literário, um projeto com 

atividades de leitura de literatura, no qual a comunidade participa sob a coordenação dos 

                                                           
2
Escola Municipal 4º Centenário - Instituição pública de ensino com convênio com a Universidade Potiguar, 

através do qual essa Instituição de Ensino Superior cede o prédio no turno vespertino para o funcionamento da 

escola, responsabilidade de gestão, de professores e recursos sendo do município de Natal. 
3
O Programa Mais Educação, criado pela Portaria Interministerial nº 17/2007 e regulamentado pelo Decreto 

7.083/10, constitui-se como estratégia do Ministério da Educação para indução da construção da agenda de 

educação integral nas redes estaduais e municipais de ensino que amplia a jornada escolar nas escolas públicas, 

para no mínimo 7 horas diárias, por meio de atividades optativas nos macrocampos: acompanhamento 

pedagógico; educação ambiental; esporte e lazer; direitos humanos em educação; cultura e artes; cultura digital; 

promoção da saúde; comunicação e uso de mídias; investigação no campo das ciências da natureza e educação 

econômica.  

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2446&Itemid=
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7083.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7083.htm
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professores. Em dois mil e doze, conseguiu uma parceria junto ao SESC – Serviço 

Social do Comércio, em que a BIBLIOSEC
4
 a cada quinze dias visitava a escola com seu 

caminhão baú, ficando em frente ao prédio. Na ocasião as professoras dos 5º anos com as 

bibliotecárias organizaram o Projeto Correio Literário com o objetivo de promover um 

intercâmbio de leitura com duas escolas do polo Norte. A culminância aconteceu no prédio do 

SESC, oportunidade em que as escolas se encontraram e participaram de saraus, contação de 

histórias etc.  

 

SOBRE A BIBLIOTECA 

ESCOLA POLO LESTE - Nº DE PESSOAS LOTADAS NA BIBLIOTECA 

TURNO MATUTINO: 05  

TURNO VESPERTINO: 05  

ACERVO DE LIVROS 

2013 (registrados) aproximadamente = 3.500 livros 

2013 (nas prateleiras) aproximadamente = 2.100 livros 

2014 aproximadamente = 2.300 livros* 

*no início do ano foi realizada uma compra de livros 

MÉDIA DE EMPRÉSTIMOS ANUALMENTE = 1.100 livros  

Informações fornecidas pelas bibliotecárias 

 

 

Ao chegarmos para conversar com as três bibliotecárias que estavam presentes no 

ambiente, procuramos nos inteirar da situação das atividades de leitura que eram 

desenvolvidas junto aos professores. Para tanto, procuramos ouvir as três, em uma conversa 

informal. De posse do nosso diário, procuramos registrar algumas falas. Eis o fragmento de 

uma delas: 

 

[...] olha, aqui na biblioteca a gente procura desenvolver o trabalho com as 

crianças. Esse ano (2014) tá difícil porque a escola vai passar por uma 

reforma, aí a gente empacotou todos os livros achando que seria logo, mas 

pelo visto não vem tão cedo. Então, tiramos alguns livros das caixas e 

estamos tentado fazer como dá. Trazemos as crianças e, emprestamos livros. 

(Diário de campo, 01 de abril de 2014 – Bibliotecária) 

 

                                                           
4
 É uma unidade móvel – caminhão baú - de biblioteca que procura incentivar a leitura, oferecendo a qualquer 

pessoa consultas e empréstimos de livros, jornais e revistas. 
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Quando procuramos saber sobre o acervo de livros, uma outra bibliotecária nos 

mostrou um gráfico, resultado de um levantamento realizado no final de dois mil e treze e 

início de dois mil e quatorze. Segundo ela, a biblioteca tinha muitos livros, mas as pessoas 

pegavam e não devolviam e isso provocava um esvaziamento nas prateleiras. Disse inclusive 

do esforço que a direção fazia para dispor sempre de uma reserva em dinheiro para a 

aquisição de novos livros. A terceira bibliotecária falou da rotatividade de empréstimos, 

relatando o quanto as crianças frequentavam o espaço e o quanto pegavam livros. Isso é muito 

bom, não é professoras? 

Ao perguntamos sobre a formação delas, responderam que uma vez por mês 

participam de uma formação continuada Mediadores de Leitura
5
 e que uma das orientações 

que recebem é a de que a mediação de leitura com os alunos deve ser realizada com o 

professor participando, no entanto, enfrentam a recusa da maioria dos professores que 

entendem que esse momento deve ocorrer somente com os alunos e a mediadora da 

biblioteca.  

 

QUADRO Nº 7 | ESCOLA POLO SUL 

ESCOLA POLO SUL 

TURNO MATUTINO 

Média de alunos matriculados: 

189 

TURNO VESPERTINO 

Média de alunos matriculados: 

275 

TURNO NOTURNO 

Média de alunos matriculados: 

163 

Nº de turmas: 08 Nº de turmas: 10 Nº de turmas: 06 

2 de 1º ano 4 de 6º ano 1 de nível I 

1 de 2º ano 3 de 7º ano 1 de nível II 

1 de 3º ano 2 de 8º ano 2 de nível III 

2 de 4º ano 1 de 9º 2 de nível IV 

2 de 5º ano   

Informações fornecidas pela diretora 

 

 

A escola atua com o Ensino Fundamental de 1º ao 9º ano e EJA nos turnos matutino, 

vespertino e noturno com aproximadamente seiscentos e vinte e sete alunos matriculados. 

Essa instituição é referência de ensino nesse polo e por ser próxima da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte – UFRN, é bastante procurada pelos alunos de diversas áreas para a 

realização de projetos de pesquisa, estágios etc.  

                                                           
5
 A formação continuada às professoras que trabalham nas bibliotecas escolares é realizada sob a 

responsabilidade de assessores pedagógicos do Departamento de Ensino Fundamental/SME 
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Nessa ocasião pudemos também conversar com duas professoras que trabalham na 

sala de recursos multifuncionais.  As duas, muito entusiasmadas nos deram um panfleto 

explicando que a instituição também é polo nesse tipo de atendimento, além de atuar com 

alunos com deficiência auditiva.  

 

[...] nossa sala, professoras, não é ainda adequada, mas como vocês podem 

ver a gente procura desenvolver nosso trabalho com bastante seriedade. A 

professora que atende alunos surdos ela fica na sala com ele e a professora 

titular. Nosso objetivo é fazer com que os alunos considerados com algum 

tipo de deficiência não sejam tratados como incapazes, mas desenvolvam 

suas potencialidades. Além disso, a gente aqui orienta não só o professor de 

sala de aula, mas a família também. É um trabalho conjunto. E não são só 

alunos  daqui não, tem de outras escolas. É por isso que somos escola polo 

aqui na zona sul. (Diário de campo, 27 de abril de 2014 - Professora da Sala 

de Recursos Multifuncional) 

 

A escola também atende a comunidade com o Programa Mais Educação: oficinas de 

letramento, matemática, futsal, judô, dança e capoeira; Projeto Pelotão de Cidadania e 

Protagonismo Juvenil
6
, em que neste são realizadas aulas-passeio a diversos locais de Natal, 

incluindo pontos históricos e tem como parceiros a Secretaria Municipal de Educação – 

SME; Café Santa Clara; Marinha do Brasil; Água Mineral dentre outros, além do Programa 

Escola Aberta
7
: oficinas de artesanato, culinária, futsal e Muay Tai. 

 A diretora também nos relatou sobre a participação de alunos dos 7º, 8º e 9º anos no 

concurso de redação do projeto Uma Copa do Mundo, o mundo em sua escola, do qual três 

foram classificados com as melhores redações produzidas dentre os alunos de dez escolas de 

Natal. 

 

                                                           
6
O Projeto Pelotão de Cidadania Escolar e Protagonismo Juvenil é uma iniciativa da Secretaria Municipal de 

Educação da Cidade do Natal que desenvolve ações educativas envolvendo o binômio educação-cidadania, em 

escolas da Rede Municipal de Ensino. O principal objetivo é sensibilizar e capacitar estudantes da rede de ensino 

municipal para o desenvolvimento de ações educativas, a fim de os mesmos possam atuar como agentes 

multiplicadores em diversas áreas, como preservação do meio ambiente, saúde, educação, cultura e 

protagonismo juvenil junto à comunidade escolar e de seu convívio. 
7
O Programa Escola Aberta incentiva e apoia a abertura nos finais de semana de unidades escolares públicas 

localizadas em territórios de vulnerabilidade social. A estratégia potencializa a parceira entre escola e 

comunidade ao ocupar criativamente o espaço escolar aos sábados e/ou domingos com atividades educativas, 

culturais, esportivas, de formação inicial para o trabalho e geração de renda oferecidas aos estudantes e à 

população do entorno. 
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SOBRE A BIBLIOTECA 

ESCOLA POLO SUL - Nº DE PESSOAS LOTADAS NA BIBLIOTECA 

TURNO MATUTINO: 02 

TURNO VESPERTINO: 02 

ACERVO DE LIVROS = aproximadamente = 3.000 livros 

MÉDIA DE EMPRÉSTIMOS ANUALMENTE (2013) = aproximadamente 2.300 livros 

Informações fornecidas pelas bibliotecárias 

 

Ao chegarmos à biblioteca da escola, encontramos as duas bibliotecárias organizando 

o material que iriam usar com os alunos. Prontamente nos acolheram e entusiasmadas 

começaram a falar sobre o trabalho que desenvolviam. A fala delas só reafirmou o que 

observamos em outra ocasião, momento que observamos a atenção que dedicavam aos alunos. 

De acordo com elas as atividades de mediação de leitura são planejadas algumas vezes com 

professores, outras só entre elas. O Projeto Lanche, Leitura e Literatura, visa envolver os 

alunos durante o intervalo com ações de leitura realizadas na biblioteca. 

Sobre a formação das bibliotecárias, foi a única escola onde encontramos uma 

bibliotecária com formação em biblioteconomia. A outra informou que estava próxima de se 

aposentar e já estava afastada de sala de aula há algum tempo. 

 

QUADRO Nº 8 | ESCOLA POLO OESTE 

ESCOLA POLO OESTE  

TURNO MATUTINO 

Média de alunos matriculados: 170 

TURNO VESPERTINO 

Média de alunos matriculados: 140 

Nº de turmas: 07 Nº de turmas: 07 

1 de 1º ano 1 de 1º ano 

1 de 2º ano 1 de 2º ano 

1 de 3º ano 1 de 3º ano 

2 de 4º ano 2 de 4º ano 

2 de 5º ano 2 de 5º ano 

Informações fornecidas pelo coordenador do turno matutino 
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A escola desse polo atua com o Ensino Fundamental de 1º ao 5º ano nos turnos 

matutino e vespertino com aproximadamente trezentos e dez alunos matriculados. Das escolas 

que compõem nosso corpus essa possui uma realidade bem diferente das demais. Está 

inserida em um bairro considerado área crítica pela Secretaria de Segurança Pública e da 

Defesa Social (Sesed), pois os índices de violência são extremamente altos. Esse polo é a zona 

administrativa que, historicamente, menos atenção mereceu por parte dos poderes públicos em 

termos de investimentos em infraestrutura (IBGE, 2000; MINEIRO, 2001). Além dos 

problemas com indisciplina, falta de atitude dos pais, violência no bairro, professores, 

gestores e coordenadores precisam lidar com a evasão de alunos. Essa situação pôde ser 

evidenciada aos nos depararmos com salas contendo entre dez e quinze crianças, quando a 

média encontrada nas escolas municipais é de trinta a trinta e cinco, chegando muitas vezes a 

quarenta alunos. Ao questionarmos sobre o que provocava esse esvaziamento na escola, a 

diretora nos disse que provavelmente uma das causas seria a falta do Programa Mais 

Educação. E relatou as mães procuram matricular os filhos em escolas que tenham. Num 

bairro como esse, ainda é o melhor lugar para deixar a criança. Como aqui a gente não tem, 

então vamos perdendo aluno ano após ano. 

 

SOBRE A BIBLIOTECA 

ESCOLA POLO OESTE - Nº DE PESSOAS LOTADAS NA BIBLIOTECA 

TURNO MATUTINO: 01 

TURNO VESPERTINO: 01 

ACERVO DE LIVROS 

Aproximadamente = 1.150 livros 

MÉDIA DE EMPRÉSTIMOS ANUALMENTE (2013) = aproximadamente 300 livros 

Informações fornecidas pelo coordenador do turno matutino 

 

De acordo com as informações obtidas através de conversa informal com o 

coordenador do turno matutino que, antes de assumir esse cargo atuava como bibliotecário, a 

escola participa do Projeto Santander pelo Instituto Escola Brasil, um dos parceiros de 

grande relevância para a revitalização da biblioteca que por muito tempo permaneceu fechada. 

Soubemos que boa parte do acervo de livros, além de algumas estantes, foram aquisições 

dessa parceria. Também incentivou à participação da escola no projeto de reciclagem de lixo 

Sustentabilidade e Inovação, edição dois mil e onze, conferindo à instituição o primeiro lugar 

ao concorrer com Escolas Públicas do Brasil. Uma das ações dessa parceria foi patrocinar 
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uma formação para os professores, oportunidade em que viajaram para outro estado. O projeto 

Incentivando a Leitura, Formando Leitores, desenvolvido pelo bibliotecário, foi, por muito 

tempo, o carro chefe que impulsionou ações de leitura e atividades culturais. Quando eu 

atuava na biblioteca, procurava incentivar e envolver professores e alunos, bem como a 

comunidade escolar a participarem desse trabalho, mas quando eu me afastei para assumir a 

coordenação da escola não houve como dar continuidade ao projeto (Coordenador). Ainda 

segundo ele, atualmente, apenas alguns professores buscam nesse ambiente suporte para as 

aulas de leitura ou pesquisa, mas os alunos sempre comparecem e há uma procura 

significativa por empréstimo de livros. 

 

[...] aqui só alguns professores vêm, mas os alunos adoram quando a gente 

traz e eles também vêm sozinhos, procuram, sentam, leem. Infelizmente, 

nosso acervo é pequeno, então nem sempre dá pra fazer empréstimos como 

gostaríamos. Às vezes a gente consegue reservar algum dinheiro para 

comprar livros, mas é tudo tão caro. Veja essa caixa, [puxa uma caixa do 

armário e nos mostra], só essa caixinha com poucos livros foi mais de R$ 

200,00. E tem os livros que chegaram do PNAIC
8
, que são maravilhosos. 

Então a gente vai tentando fazer o que dá. (Diário de campo, 04 de abril de 

2014 - Coordenador do turno matutino) 

 

Durante essa conversa informal, observarmos a preocupação do coordenador em não 

deixar a biblioteca fechada. Para ele seria inconcebível deixar esse espaço voltar a ser 

esquecido e justificou sua preocupação mostrando o livro de registro de empréstimos no qual 

verificamos uma procura significativa quanto à busca por livros, revistas, enciclopédia dentre 

outros materiais para pesquisa e leitura. 

 

 

 

 

                                                           
8
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certado Ministério da Educação. Objetiva alfabetizar em Português 

e Matemática todas as crianças até os oito anos de idade, no final do 3º ano do Ensino Fundamental. Inclui 

avaliações anuais, formação continuada de professores e distribuição de materiais didáticos. A Escola recebe 

através do PNBE, kit contendo obras complementares ao acervo já enviado. 
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QUADRO Nº 9 | ESCOLA POLO NORTE 

ESCOLA POLO NORTE  

TURNO MATUTINO 

Média de alunos matriculados: 210 

TURNO VESPERTINO 

Média de alunos matriculados: 245 

Nº de turmas: 09 Nº de turmas: 10 

Ensino infantil  

1 turma de nível IV  

Ensino Infantil 

1 turma de nível III  

1 turma de nível IV 

2 de 1º ano 1 de 1º ano 

1 de 2º ano 2 de 2º ano 

1 de 3º ano 1 de 3º ano 

2 de 4º ano 2 de 4º ano 

2 de 5º ano 2 de 5º ano 

Informações fornecidas pela secretária da escola do turno matutino. 

 

 

Dentre as escolas que selecionamos, geograficamente, esta se situa em um bairro 

bastante distante da área urbana da cidade. A escola atua com o Ensino Infantil nos níveis III 

e IV e com o Ensino Fundamental de 1º ano ao 5º ano nos turnos matutino e vespertino com 

uma média de quatrocentos e cinquenta e cinco alunos matriculados. Sobre os projetos de 

leitura desenvolvidos na instituição, soubemos que as ações de leitura giram em torno do 

projeto Leio, Escrevo, sou Cidadão, coordenado pela professora do 4º ano.  Soubemos que 

esse projeto faz parte das ações do Programa de Correção de Fluxo Escolar na 

Alfabetização
9
 que aliam as atividades de leitura à literatura.  

A escola também atende com o Programa Mais Educação. As crianças que ficam na 

escola, almoçam e participam de oficinas de Letramento, Karatê, Esporte (com várias 

modalidades), horta e música. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
O programa é uma parceria entre o Ministério de Educação (MEC), Secretaria Municipal de Educação de Natal 

(SME) e o Grupo de Estudos sobre Educação, Metodologia de Pesquisa e Ação (GEEMPA). Atende crianças 

que estão em séries incompatíveis com a idade e tem por objetivo corrigir possíveis distorções, como idade/ano e 

reintegrar esses alunos nos níveis de aprendizagem que possa corresponder ao sistema escolar. Disponível em 

http://www.natal.rn.gov.br/noticia/ntc-7112.html 
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SOBRE A BIBLIOTECA 

ESCOLA POLO NORTE - Nº DE PESSOAS LOTADAS NA BIBLIOTECA 

TURNO MATUTINO: - 

TURNO VESPERTINO: 01 

ACERVO DE LIVROS 

Literatura Infantil = 2.110 

Literatura Infanto-juvenil = 79  

MÉDIA DE EMPRÉSTIMOS ANUALMENTE (2013) = não informado 

Informações fornecidas pelo bibliotecário do turno vespertino 

 

No que se refere à biblioteca desta escola, já nas primeiras visitas realizadas pela 

manhã, observamos a ausência de um bibliotecário. Soubemos, através de conversa informal 

que mantivemos com a coordenadora deste turno, que apenas o período da tarde dispunha de 

um funcionário, mas no matutino o trabalho na biblioteca ficava por conta das professoras que 

procuravam levar seus alunos para a realização de empréstimo de livros e a mediação de 

leitura. Por intermédio dela nos comunicamos com o bibliotecário da tarde que nos enviou por 

e-mail algumas informações a respeito do acervo de livros e de como procurava desenvolver 

as atividades de leitura. Segundo este documento, há uma diversidade de materiais para leitura 

literária, além de enciclopédias, revistas científicas e livros para a formação docente. 

Soubemos ainda que as gestoras já haviam solicitado à Secretaria de Educação do Município 

o envio de um bibliotecário para o turno matutino, mas até sairmos da escola, a situação 

permanecia a mesma. 

São esses os locus dos professores convidados para nossa pesquisa. Vale salientar que 

em todas as escolas fomos bem recebidas. Apensar de alguns contratempos, tivemos livre 

acesso aos diversos ambientes destas instituições. As pessoas com as quais conversarmos 

foram bastante solícitas e nos deram informações que muito enriqueceram nosso trabalho. 

Faremos, a seguir, a apresentação dos parceiros dessa jornada. 
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1.2.1.2. Sobre os parceiros: quem são? 

 

Delineados os encaminhamentos, ficamos com um corpus de vinte e um professores, 

mas, como evidenciado no quadro três, ao iniciarmos as entrevistas, duas professoras 

desistiram alegando que não estavam se sentindo à vontade, pois estavam enfrentando sérios 

problemas de indisciplina na sala de aula. A esse respeito trazemos um pequeno fragmento do 

nosso diário de campo demonstrando o que encontramos quando chegamos a uma das escolas 

na data prevista para a realização de uma entrevista. 

 

Quando chegamos à escola para realizar a entrevista com a professora, 

fomos encaminhadas à sala dos professores onde estavam reunidas uma 

professora de ensino da arte, uma do 1º ano, duas alunas rabiscando em um 

caderno e o coordenador. Discutiam sobre uma aula passeio que ocorreria na 

semana seguinte. O vigia chegou reclamando a presença do coordenador, 

pois um aluno da professora que iríamos entrevistar havia subido no muro da 

escola ameaçando pular. No intervalo ouvimos dos professores que 

conversavam reclamando que não conseguiam dar aula, pois os alunos da 

professora em questão ficavam pulando as janelas, batendo na porta das 

salas e gritando nos corredores, deslocando professores, coordenadores e até 

a diretora. (Diário de campo,12 de agosto de 2013) 

 

A professora dessa sala remarcou a entrevista por três vezes, mas acabou desistindo 

com um pedido de desculpas muito sensibilizado. Assim, fechamos nosso quadro de 

pesquisados com dezenove professores. Nessa mesma escola, tivemos uma docente que aderiu 

à pesquisa, preencheu os formulários, mas quando retornamos para organizar as entrevistas, 

ela havia se afastado por licença médica. Felizmente a turma na qual lecionava não ficou 

prejudicada, pois uma semana depois do afastamento chegou uma professora para substituí-la 

e prontamente nos procurou, desejando colaborar com o nosso trabalho. No intervalo ela 

declarou: 

 

[...] professoras, eu gostaria muito de dar minha colaboração. Sou tão 

apaixonada por essas questões sobre leitura de literatura que sempre que vem 

gente assim pra convidar a gente, eu não deixo de participar porque eu quero 
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aprender mais. Eu me sinto uma exploradora de conhecimentos. (Diário de 

campo, 12 de agosto de 2013 - Professora Maria) 

 

Ouvir um comentário dessa natureza nos fez refletir sobre a condição do professor 

como eterno aprendiz, como aquele que está em constante processo de formação. Da mesma 

forma compreendemos que há por trás desse discurso o reconhecimento da necessidade de 

formação, de uma formação que dialogue com a realidade da escola, com os professores que 

atuam nela. 

No que concerne aos problemas de indisciplina enfrentados pelas professoras, nos dois 

casos, segundo comentário dos professores e demais funcionários da escola, inclusive da 

gestora, lidar com adversidades dessa proporção causam sérios problemas à saúde dos 

docentes, dentre os quais o mais recorrente é a depressão. Em momentos de planejamento, no 

intervalo e nas reuniões, as conversas entre as professoras e coordenadores giravam em torno 

de situações dessa natureza. Por vezes, presenciamos alunos privados do intervalo, 

participando indiretamente desses diálogos. Constatamos também que a falta de pessoas que 

assumam a responsabilidade de ficar com alunos quando surge algum problema é recorrente. 

Observamos isso nas escolas pelas quais passamos. Na maioria das vezes é o professor que 

precisa sair da sala com o aluno que está atrapalhando a aula, ficando a turma sozinha.  

Ainda no tocante à indisciplina, é fato que dentre as queixas dos docentes, esse é um 

dos fatores que interferem na aprendizagem de discentes. Essa situação pode ser constatada na 

pesquisa já mencionada nesta dissertação, O Perfil dos Professores Brasileiros: o que fazem, 

o que pensam, o que almejam. De acordo com os dados, manter a disciplina entre os alunos 

aparece em terceiro lugar, com 54,8%, como um dos problemas para o exercício das 

atividades docentes. 

Pirola (2009), em sua tese de mestrado, busca compreender os aspectos constitutivos 

da indisciplina no contexto das relações pedagógicas e aponta que as atitudes de indisciplina 

são produtos das relações sociais e variam de grupo para grupo na dependência dos 

significados que cada grupo atribui a elas.  

Apesar disso, no meio de tantos conflitos, encontramos professores comprometidos, 

esperançosos, abertos às possibilidades de novos conhecimentos e extremamente preocupados 

em encaminhar seus alunos na trilha da leitura. 

Definimos como sujeitos, professores que atuam nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Essa escolha está embasada na compreensão de que a educação básica é de 

suma importância na formação do leitor de literatura, pois nessa etapa da formação a escola 



46 
 

 

dedica aos primeiros anos o ensino á leitura e á escrita, bem como à formação do gosto pelo 

ato de ler. Interessa-nos, sobretudo, compreender quais os saberes que esse profissional 

mobiliza nas atividades de leitura de literatura, motivo pelo qual resolvemos focalizar nossas 

análises com professores dos anos iniciais.  Da mesma forma, entendemos que nesse período 

da formação, os indivíduos constituirão um repertório de leituras que alicerçarão sua 

formação como leitores de literatura.  

No que concerne à formação leitora de professores que atuam nessa etapa escolar, 

consideramos que seus saberes sobre literatura influenciam na formação leitora dos 

educandos, visto que na escola encontramos na figura desse profissional o mediador da tarefa 

de conduzir atividades de natureza literária. Quando se trata de leitura de literatura, “a 

escolarização propicia a sofisticação e o avanço de habilidades leitoras que são específicas da 

leitura literária” (AMARILHA, 2007, p. 340). Portanto, reafirmamos que a formação leitora 

docente se configura como um grande indicador do desempenho de alunos dos anos iniciais 

na atividade de leitura. Além disso, devemos também considerar que os aprendizes de leitura 

dos anos iniciais solicitam uma práxis pedagógica voltada para a interdisciplinaridade, pois 

nessa fase escolar a leitura dialoga com várias disciplinas, bem como é ponto de partida para o 

processo de aprendizagem em que o indivíduo amplia seu vocabulário, desenvolve sua escrita 

e nesse percurso provavelmente desenvolverá o gosto pela leitura. 

Aliada a essa compreensão, acrescentamos o sentido de formador de leitor, o sujeito 

[professor] como leitor privilegiado, pois como sugere Lajolo (1993, p. 53) 

 

[...] o privilégio da leitura do mestre decorre do fato seguinte: geralmente a 

leitura do leitor maduro é mais abrangente do que a do imaturo. Claro que a 

maturidade de se fala aqui não é aquela garantida constitucionalmente aos 

maiores de idade. É a maturidade de leitor, construída ao longo da 

intimidade com muitos e muitos textos. Leitor maduro é aquele para quem 

cada nova leitura desloca e altera o significado de tudo o que ele já leu, 

tornando mais profunda sua compreensão dos livros, das gentes e da vida.  

 

Nesse sentido, o professor é o leitor referência na sala de aula. É através dele que o 

leitor aprendiz passa pela experiência da leitura. Na escola a mediação do texto literário 

solicita um profissional que informe, induza, alerte, que inicie o jovem leitor na prática da 
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leitura. Assim, para exercer esse papel de mediador de maneira adequada faz-se necessário 

que o professor possua bagagem suficiente para oferecer alternativas aos alunos. 

Quando se trata de leitura, de promovê-la na escola, inferimos que o professor é por 

excelência o leitor mais experiente, aquele que estuda, que lê, que detém um repertório de 

leitura e é, sobretudo, o que deverá despertar o gosto pela leitura, que deverá seduzir o leitor 

desde os seus contatos iniciais com os livros até que se forme leitor de fato. Dessa forma, ao 

constatarmos a relevância da atuação desse profissional como um leitor que forma leitores, 

pressupomos o domínio de saberes e competências necessários ao ofício da docência, em 

específico saberes sobre a leitura de literatura.  

Assim, amparadas por essas reflexões, procuramos dialogar com os professores de 

forma que em seus discursos pudéssemos encontrar as setas que nos levariam a trilha dos 

saberes que dominam sobre a literatura. 

Nosso corpus se constitui por dezenove professores do Ensino Fundamental de escolas 

Municipais de Natal, situação que detalhamos nos quadros abaixo. Vale esclarecer que dois 

professores, apesar de não terem formação em pedagogia, possuem formação no Normal 

Superior
10

, situação que não se configurou como impedimento, pois esse curso qualifica o 

docente para atuar do Ensino Infantil ao Fundamental nos anos iniciais, nos quais focamos 

nosso objeto de estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

Normal Superior é uma Graduação de Licenciatura Plena que foi criado no Brasil pela Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional(LDB 9.394/96) para formar os profissionais da Educação Básica em nível 

superior
1
 (ideia do educador Anísio Teixeira) Artigos 61, 62 e 63 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Normal_Superior 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_de_Diretrizes_e_Bases_da_Educa%C3%A7%C3%A3o_Nacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_de_Diretrizes_e_Bases_da_Educa%C3%A7%C3%A3o_Nacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Normal_Superior#cite_note-1
http://pt.wikipedia.org/wiki/An%C3%ADsio_Teixeira
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Os professores: caracterização quanto à formação, o tempo de docência e a carga 

horária de trabalho. 

QUADRO Nº 10  

ESCOLA DO POLO LESTE 

Professor(a)* Formação Série que 

atuou/atua 

Tempo de 

docência 

Carga horária 

Fauna 

 

 

Magistério 

Pedagogia 

Licenc. em Ed. Física 

(incompleta) 

Espec. em EJA 

1º ao 5º ano 

EJA 

3º ano 

27 anos 40 horas 

 

 

Sininho 

Pedagogia 

Espec. Psicopedagogia 

Mestrado em educação 

(cursando) 

Ens. Infantil 

1º ao 5º ano 

EJA 

3º ano 

20 anos 50 horas 

Cinderela Magistério 

Pedagogia 

Espec. Incompleta (não 

informou em que) 

Ens. Infantil 

1º, 4º, 5º anos 

4º ano 

 

07 anos 50 horas 

Bela 

 

Magistério 

Pedagogia 

Licenc. em História 

(incompleta) 

1º ao 9º anos 

Pré-vestibular 

4º ano 

 

16 anos 20 horas 

Flora Magistério 

Pedagogia 

Espec. Psicopedagogia 

Ens. Infantil 

1º ao 5º anos 

4º ano 

22 anos 20 horas 

Primavera 

 

 

 

Magistério 

Pedagogia 

Espec. Coord. Superv. e 

Gestão pedagógica 

Mestr. em educaç. curs.  

1º, 2º, 3º e 5º 

anos 

 

 

 

06 anos 

 

 

 

 

20 horas 
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QUADRO Nº 11 

Escola do Polo Sul 

Professor(a)* Formação Série que 

atuou/atua 

Tempo de 

docência 

Carga horária 

Rapunzel 

 

Magistério 

Pedagogia 

Espec. em Linguagem e 

Educação 

Ens. Infantil 

1º e 3º anos 

EJA 

36 anos 50 horas 

Peter Pan 

 

Magistério 

Normal Superior  

Espec. (não informou em 

que) 

1º ao 5º ano 

EJA 

3º ano 

15 anos 

 

40 horas 

 

 

Mérida Pedagogia 

Espec. em Leitura e 

produção de textos 

4º e 5º  20 anos 50 horas 

Branca de Neve Magistério 

Pedagogia 

Ens. Infantil 

1º ao 5º ano 

2º ano 

 

29 anos 

40 horas 

Fiona 

 

Pedagogia 

Espec. em alfabetização 

Ens. Infantil 

1º ao 5º ano 

3º ano 

12 anos 50 horas 

Wendy Magistério 

Pedagogia 

Espec. em Ens. Infantil 

1º ao 9º ano 

Ensino médio 

5º ano 

23 anos 50 horas 

 

 

QUADRO Nº 12 

Escola do Polo Oeste 

Professor(a)* Formação Série que 

atuou/atua 

Tempo de 

docência 

Carga horária 

Pocahontas Pedagogia 

Espec. em alfabetização 

Ens. Infantil 

1º ao 5º ano 

1º ano 

10 anos 40 horas 

Alice Pedagogia 

Espec. em gestão org. 

escolar 

1º, 2º, 3º e 5º 

anos 

 

05 anos 40 horas 

Chapeuzinho 

Vermelho 

Pedagogia 

Espec. em 

Psicopedagogia Mestrado 

em educ. (cursando) 

5º e 4º anos 

Ensino médio 

18 anos 40 horas 

Maria Magistério 

Normal superior  

Espec. em Ens. Infantil 

(cursando) 

Ens. Infantil 

1º ao 5º ano 

3º e 5º 

20 anos 40 horas 
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QUADRO Nº 13 

Escola do Polo Norte 

Professor(a)* Formação Série que 

atuou/atua 

Tempo de 

docência 

Carga horária 

Mulan Magistério 

Pedagogia 

Espec. em EAD 

3ºe 4º ano 05 anos 20 horas 

Dorothy Pedagogia 

Espec. em Educ. 

ambiental e geog. do 

semiárido 

3º ao 5º ano 05 anos 50 horas 

Iracema Pedagogia 

 

Ens. Infantil 

1º e 2º anos 

20 anos 40 horas 

 

 

Como podemos visualizar nos quadros acima, dos dezenove professores participantes 

da pesquisa, onze fizeram magistério, dezessete têm formação em Pedagogia, dois têm 

formação no curso Normal Superior, dezesseis têm especialização e três estão cursando 

mestrado.  Dentre os docentes, apenas cinco estão abaixo de dez anos de docência, o que nos 

revela uma larga experiência de sala de aula. Dá para observar que mais da metade tem uma 

carga horária de trabalho acima das vinte horas, ou seja, atuam em mais de uma escola ou na 

mesma instituição nos dois turnos com duas matrículas. Em conversa informal, soubemos que 

as professoras Fauna, Sininho e Dorothy também atuam como coordenadoras pedagógicas em 

outro estabelecimento de ensino. Já a professora Mulan trabalha em uma instituição privada 

de ensino superior na mesma função. O quadro também nos revela que todos os professores já 

atuaram ou atuam nos anos iniciais. Também em conversa informal soubemos que a 

professora Bela já lecionou para alunos de cursinho e a professora Chapeuzinho como 

professora de Literatura para alunos do Ensino Fundamental nos anos finais no Nível Médio. 

Nosso diário de campo traz alguns registros que apontam docentes comprometidos 

com a formação leitora dos seus alunos. Boa parte nos disse que apesar de não lerem literatura 

com a frequência que gostariam, procuram manter-se atualizados com os cursos de formação 

continuada que abordam a leitura de literatura, pois compreendem que nessas formações 

conseguem articular conhecimentos que são interessantes no que se refere as necessidade de 

leitura dos seus alunos.  
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1.2.2. Métodos de coleta de dados: a entrevista semiestruturada e o diário de campo 

 

1.2.2.1. A entrevista semiestruturada 

 

Para dialogarmos com os professores usamos como instrumentos a entrevista 

semiestruturada, gravada em áudio, e o diário de campo, por compreendemos que dessa forma 

poderíamos estabelecer uma relação mais pessoal com os pesquisados. No entendimento de 

Ludke e André (1986), mais do que outros instrumentos de pesquisa, especialmente nas 

entrevistas não totalmente estruturadas, em que não há a imposição de uma ordem rígida de 

questões, a relação que se cria é de interação, havendo uma atmosfera de influência recíproca 

entre quem pergunta e quem responde.  Além disso, no nosso caso, sua utilização se 

constituiu como uma importante tática de interrogação aos professores sobre os saberes que 

dominam sobre a literatura. 

Nesse caso, Bogdan e Biklen (1991, p. 134) afirmam que a entrevista pode se 

constituir como estratégia dominante para a recolha de dados.  É utilizada para coletar 

elementos descritivos na linguagem do próprio sujeito, permitindo ao investigador 

desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspectos 

do mundo. 

Assim, alimentadas por essas considerações, após os primeiros contatos, elaboramos 

inicialmente, um documento (ver apêndice A), solicitando informações como idade, sexo, 

estado civil, escolaridade, dados da formação e jornada de trabalho. Essa ficha foi entregue 

aos professores, algumas preenchidas de imediato, outras devolvidas em outro momento.  Na 

oportunidade, aproveitamos e mostramos o termo de ciência (ver apêndice B), no qual os 

professores autorizaram a participação na pesquisa e, posteriormente, a gravação das 

entrevistas. Dentre as ressalvas desse documento está a garantia de não revelarmos a 

identidade do pesquisado, tampouco o local onde trabalham. 

Após essa primeira fase, junto com os professores, os coordenadores e por vezes com 

os gestores, elaboramos um calendário de entrevistas. Tivemos o cuidado de não interferir na 

rotina de sala de aula, para tanto, procuramos seguir os dias de planejamento das escolas. 

Apesar desse cuidado, por várias vezes nos deparamos com situações que nos impediam de 

seguir com a entrevista: falta de água na escola, professor que faltou e deixou de comunica à 

escola, assembleias no sindicato etc., foram apenas alguns dos entraves que tivemos que 

driblar para concluir essa etapa da investigação. Vale salientar que essa situação prolongou o 
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cronograma que estabelecemos. A princípio, estimamos um mês para concluir as entrevistas, 

no entanto, ficamos de junho a agosto de dois mil e treze para fecharmos nosso planejamento. 

Foram vinte e dois dias de visita às escolas com intervalos entre uma escola e outra, visto que 

seguíamos de acordo com os dias de planejamento dos professores. Tivemos ainda nesse 

período o recesso das escolas entre junho e julho. Dessa forma, a conclusão das entrevistas só 

ocorreu dia quinze de agosto. 

Para a realização das entrevistas elaboramos um roteiro no qual procuramos evidenciar 

quatro aspectos considerados relevantes para nosso estudo os quais organizamos em blocos: 

saberes sobre a literatura provenientes das experiências pessoais (família, ambiente de vida 

etc.); Saberes sobre a literatura provenientes da formação escolar inicial (Educação Básica); 

Saberes sobre a literatura provenientes da formação profissional para a docência e Saberes 

sobre a literatura provenientes da experiência como docente. Além disso, acrescentamos um 

bloco de perguntas extras, em que pretendíamos identificar alguns conceitos presentes nas 

concepções dos professores. 

Assim nosso guião de entrevistas se constituiu por cinco blocos de perguntas. (ver 

apêndice C). 

Segundo Ludke e André (1986), a necessidade de um roteiro que guie a entrevista se 

dá geralmente frente à uma entrevista longa, dada a necessidade do tipo de informação e de 

diálogo que o pesquisador pretende estabelecer. Nessa perspectiva, tínhamos a certeza de que 

ao adentrarmos na história de leitura dos professores não havia como não ser longa nossa 

conversa. Para tanto, deixamos nossos entrevistados cientes do que pretendíamos e, embora 

alguns tenham preferido responder seguindo o roteiro, a maioria ficou bastante à vontade 

frente ao direcionamento proposto.  

Todas as entrevistas foram realizadas nas escolas e seguiram de acordo com o 

calendário preestabelecido. Apenas dois professores, a princípio, quando souberam que 

iríamos gravar suas falas, ficaram um pouco apreensivos, mas diante da naturalidade com que 

encaramos a recusa, voltaram atrás. Como prevíamos, a maioria dos entrevistados se 

prolongou bastante em seus relatos, chegando à média de trinta minutos à uma hora de 

registro gravado. Esse fato nos fez refletir sobre a necessidade de ser ouvido e sobre a 

importância de ouvir. O professor mesmo atuando em um ambiente em que as interações 

sociais o colocam em constante diálogo com outros pares é solitário em sua tarefa. E em se 

tratando do relato de vida, entram em jogo mais do que o simples falar. São resgates de 

memórias afetivas, de pessoas ou situações que em muitos casos foram elas que colocaram o 

indivíduo no caminho da docência. 
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Aguiar (2000) ao fazer a apresentação da publicação do trabalho dissertativo de 

Betencourt (2000), intitulado A leitura na vida do professor, menciona a metodologia 

privilegiada pela pesquisadora que, ao voltar seu olhar para a história leitora dos professores 

das séries iniciais fez emergir a voz e a vida desses profissionais, fato que, segundo ela, 

redunda também num ato educativo em sentido amplo, pois, quando reconstitui sua história 

de leitura, cada professor conscientiza-se da própria situação como leitor, passando a limpo 

experiências até então esquecidas ou não-valorizadas. 

As entrevistas possibilitaram aos professores entrevistados a partilha de experiências e 

memórias de vida. Conhecer as lembranças das leituras, do percurso da formação leitora 

desses profissionais deram-nos encaminhamentos para traçar o perfil leitor, como se 

formaram e se constituíram leitores, ou não, bem como suas dificuldades e anseios. 

No decorrer dessa etapa da investigação, procuramos nos manter atentas aos gestos, 

expressões, entonações, hesitações, visto compreendermos a importância de captarmos essa 

comunicação não-verbal para, depois, confrontarmos com  outras informações da pesquisa e 

os dados sobre o informante. Por vezes observarmos a emoção com que os professores 

relembravam suas memórias leitoras. Por isso, após o término do trabalho procurávamos ficar 

um pouco mais com o entrevistado que solicitava nossa atenção. Além disso, ouvíamos a 

entrevista juntos, oportunidade em que tecíamos alguns comentários. Na prática, 

evidenciamos o que Ludke e André (1986, p. 37, 38) dizem: 

 

[...] é importante que o entrevistador disponha de tempo, logo depois de 

finda a entrevista, para preencher os claros deixados nas anotações, enquanto 

a memória ainda está quente. Se deixar passar muito tempo, certamente será 

traído por ela, perdendo aspectos importantes da entrevista que lhe custou 

tanto esforço. 

 

De fato, após desligarmos o gravador ficávamos conversando com o professor e esse 

momento era muito significativo, pois procurávamos ouvir a entrevista com o entrevistado 

que, por vezes, acrescentava algo a mais. Os comentários pós-entrevista suscitavam reflexões 

acerca da profissão docente, daí a importância do registro desses momentos no diário de 

campo. 

Concluídas as entrevistas combinamos com os professores uma data para o envio das 

transcrições. Eles preferiram que fossem enviadas por e-mail, o que tivemos o cuidado de 

fazer. Quando não conseguíamos telefonávamos para comunicar o ocorrido. Essa 
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preocupação surgiu das conversas iniciais que tivemos com os pesquisados, em que 

professores e diretores reclamaram o feedback após o pesquisador obter os dados para seu 

trabalho. Dessa forma, procuramos esclarecer, desde os primeiros contatos, “quais os 

benefícios do estudo e o que iríamos fazer com os resultados na tentativa de manter aberta 

essa via de diálogo” (BODGAN; BIKLEN, 1991). Essa atitude nos deu confiança para 

seguirmos com o nosso propósito e da parte dos gestores, coordenadores e professores 

observarmos uma maior aproximação e respeito pelo trabalho. 

 

1.2.2.2. O diário de campo 

 

O diário de campo foi nosso grande aliado no registro detalhado de algumas situações 

que naturalmente fazem parte do cotidiano escolar e durante todo o período que frequentamos 

as escolas, procuramos registrar nossas impressões, sentimentos e algumas falas de 

profissionais da biblioteca, gestores e coordenadores. Também nos auxiliou no decorrer das 

entrevistas, visto que após o registro em áudio, os professores faziam relevantes 

esclarecimentos que eram muito úteis para a compreensão das questões observadas. Esses 

parceiros nos fizeram perceber a importância de complementar as observações que 

consideramos de grande relevância quando da análise das entrevistas. Para Ludke e André 

(1986, p. 139) “o entrevistador tem de ser detetive, reunindo partes de conversas, histórias 

pessoais e experiências, numa tentativa de compreender a perspectiva pessoal do sujeito”. 

Ademais, como afirma Tura (2003), o diário de campo para o pesquisador se constitui como  

 

 

um recurso imprescindível, que ele irá consultar seguidamente e, ao reler o 

que escreveu, cada vez mais se interessar pelo registro do que foi 

observado e pelo que vai percebendo de vantagem nesta tarefa, que é 

especialmente importante quando é preciso confrontar informações 

díspares, analisar diferentes posições diante de situações ocorridas ou 

relembrar uma sequência de fatos (TURA, 2003, p. 189) 

 

No que se refere às entrevistas, pudemos perceber pelo grau de envolvimento dos 

entrevistados o lado mais profundo dos seus dizeres, uma vez que não estava presente apenas 

o aspecto de ordem cognitiva, mas os de natureza afetiva, o posicionamento dos sujeitos 

diante dos conflitos inerentes à carreira docente, situação que observamos em uma dessas 
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falas, após desligarmos o gravador e agradecermos a colaboração do entrevistado. Nesse caso 

o registro no diário de campo permitiu captarmos a seguinte mensagem de uma das 

entrevistadas 

 

[...] eu agradeço muito essa oportunidade. Você me agradece, claro! Mas 

uma entrevista assim... me deixa muito feliz e saudosa. Aí eu vejo o quanto 

eu lia e hoje com tanto trabalho a gente vai deixando a literatura esquecida. 

(Diário de campo, 18 de julho de 2013 - Professora Bela) 

 

Vale salientar que ao finalizarmos essa etapa da investigação, já fazíamos parte do 

cenário das escolas e assim como ocorre com boa parte dos pesquisadores, nós também nos 

afeiçoamos aos sujeitos. Sentimo-nos desconfortáveis em abandonar o campo, pois tínhamos 

a impressão de que estávamos a perder algo importante, talvez dados novos que pudessem 

conduzir a novas descobertas (BODGAN; BIKLEN, 1991). Assim, procuramos nos afastar 

passando a ir com menos frequência às escolas. Essa iniciativa surgiu mediante a expectativa 

de termos que voltar mais tarde ao campo, fato que ocorreu alguns meses depois. Por isso, 

mesmo ausentes, procuramos manter a comunicação com os sujeitos aberta com o envio de e-

mails dizendo olá, ou mesmo querendo saber como estavam.  

Assim, de posse dos dados discursivos, do registro das observações, partimos para a 

transcrição das falas e início das análises, desejosas por explorar a riqueza e a variedade das 

informações contidas nas histórias dos sujeitos. 

 

1.3. A organização da análise 

 

Na organização da análise dos dados tomamos empréstimos da metodologia de Bardin 

(1977) Análise de Conteúdo, através da qual procuramos estabelecer categorias e assim 

definir a frequência com que encontramos nos dizeres dos respondentes dados relevantes para 

o nosso trabalho. 
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Segundo essa autora (1997, p. 42), 

 

[...] pertencem ao domínio da análise de conteúdo, todas as iniciativas que, a 

partir de um conjunto de técnicas parciais mas complementares, consistam 

na explicitação e sistematização do conteúdo das mensagens e da expressão 

deste conteúdo, com o contributo de índices passíveis ou não de 

quantificação a partir de um conjunto de técnicas, que embora parciais são 

complementares. 

 

Dessa forma, sob o prisma da análise de conteúdo, as entrevistas que realizamos e o 

diário de campo que compuseram nossas observações são “mensagens” que submetidas à 

análise de conteúdo farão emergir dados significativos aos nossos objetivos propostos. Vale 

salientar que o processo das transcrições foi também um momento de análise, pois 

relembrávamos as cenas das entrevistas, os aspectos da interação do pesquisador com os 

entrevistados. Além disso, confrontávamos as falas com as impressões, percepções e 

sentimentos que tivemos durante esses diálogos. Leituras e releituras do texto completo das 

entrevistas e do texto final das mesmas, ao longo do tempo, possibilitaram a elaboração de 

análises provisórias. Nesse sentido, ainda de acordo com Bardin (1997, p. 41), 

 

[...] a leitura efetuada pelo analista do conteúdo das comunicações não é, ou 

não é unicamente, uma leitura <<à letra>>, mas antes o realçar de um sentido 

que se encontra em segundo plano. Não se trata de atravessar significantes 

para atingir significados, à semelhança de decifração normal, mas atingir 

através de significantes ou de significados (manipulados), outros 

<<significados>> de natureza psicológica, sociológica, política, histórica etc. 

 

No que concerne à maneira como se dá o processo da análise de conteúdo, segundo a 

autora, há que se considerar as diferentes fases,  as quais se organizam em torno de três polos 

cronológicos: 

 

1) a pré-análise; 

2) a exploração do material; 

3) o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. 
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Guiadas por essa orientação, na fase da pré-análise, que é o momento da organização 

propriamente dita, selecionamos todo o material a ser submetido à análise. Também 

formulamos algumas hipóteses e elaboramos indicadores que fundamentaram a interpretação 

final. Essa fase é, por natureza, intuitiva, mas de grande relevância, pois tem por objetivo uma 

maior sistematização das ideias iniciais, de maneira a conduzir a um esquema preciso do 

desenvolvimento das operações sucessivas num plano de análise.   

Na exploração do material, lemos e relemos as transcrições, também as notas do diário 

de campo, no qual encontramos elementos bastante significativos quando defrontamos com as 

entrevistas. Essa etapa consiste em administrar sistematicamente as decisões tomadas na pré-

análise. Foi o momento mais cansativo, pois as leituras foram várias vezes repetidas para que 

pudéssemos, dentre outras coisas, verificar na subjetividade daqueles textos índices de 

repetição, além de indicadores que falassem ou confirmassem algumas das nossas hipóteses. 

A terceira etapa consiste no tratamento dos resultados obtidos e interpretação. É o 

momento em que os resultados brutos são tratados de maneira a serem significativos 

(<falantes>) e válidos. Nesse momento houve o recorte do material em unidades comparáveis 

de categorização, a elaboração de tabelas e a sistematização das entrevistas, as quais 

procuramos organizar em quadros que permitem a visualização dos depoimentos obtidos e das 

nossas considerações a respeito do que foi falado. 

Como explicitado no primeiro capítulo, estabelecemos quatro eixos norteadores para a 

implementação das entrevistas com os professores. A saber: 

 

 saberes sobre a literatura provenientes das experiências pessoais (família, amigos); 

 

 saberes sobre a literatura provenientes das experiências da formação escolar inicial 

(ensino básico); 

 

 saberes sobre a literatura provenientes das experiências da formação profissional para 

a docência (magistério, academia e cursos de formação continuada); 

 

 saberes sobre a literatura provenientes das experiências com a docência (adquiridos na 

prática docente). 

 

Nas análises, levamos em consideração a subjetividade de cada sujeito.  Suas 

impressões, a natureza das suas práticas docentes, além das representações que formam e os 
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conceitos que elaboram, objetivando que os múltiplos significados provenientes dos dados se 

constituam em situações concretas de interação e sejam suscetíveis de interpretação. 

Ainda no que concerne ao desenvolvimento da análise, inicialmente fizemos uma 

leitura na íntegra de todas as entrevistas. Em seguida, destacamos nos episódios de fala 

algumas situações que apontavam para o conteúdo principal, separando cada item, reunindo 

em unidades. As unidades que surgiram a partir do conteúdo de cada um desses episódios de 

fala representam as características principais das ideias de cada professor. Como resultado 

desse trabalho, agrupamos os temas, definimos e classificamos as categorias.  Cada categoria 

representa a incidência da abordagem de um conteúdo específico apresentado pelo 

participante. Após a definição das categorias que expõem as concepções contidas nos 

discursos dos professores, analisamos cada uma delas. 

Assim, os dados coletados oriundos da entrevista gravada em áudio e do diário de 

campo foram analisados considerando todas as etapas explicitadas.  Tendo em vista encontrar 

quais os saberes que os professores dos anos iniciais têm sobre a leitura e a literatura, 

encontramos em suas narrativas as seguintes categorias: 

 

 a leitura de literatura como fator de humanização, 

 a escolarização da leitura literária na formação do leitor, 

 ensinar literatura requer do professor um repertório de leituras, 

 a leitura de literatura auxilia no processo de alfabetização, 

 o planejamento é necessário no trabalho pedagógico com a literatura, 

 a Literatura é transdisciplinar, 

 a formação de leitores de literatura solicita rotina de leitura. 

 

No próximo capítulo abordaremos cada uma dessas categorias. Para tanto, fizemos 

recortes das narrativas dos professores em que expõem seus argumentos legitimando os 

sentidos que dão as categorias supracitadas. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 . CAPÍTULO 

 

OS PARCEIROS DA JORNADA E SEUS SABERES SOBRE 

A LITERATURA: O QUE REVELAM SUAS PALAVRAS? 
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OS PARCEIROS DA JORNADA E SEUS SABERES SOBRE A LITERATURA: O 

QUE REVELAM SUAS PALAVRAS? 

 

[...] você tá dizendo tudo que tem aqui no livro e ainda tá dizendo mais 

coisas, professora. Como é que você não usa o livro e ainda tá dizendo mais 

coisas? [...] porque eu já li outras coisas, outros livros. [...] você não tá vendo 

aí no seu livro, mas como eu já li em outros livros, eu estou trazendo pra 

vocês, estou trazendo muito mais.                                                                      

Maria ((2013) 

 

Não por acaso iniciamos este capítulo trazendo uma das vozes que ecoaram e deram 

significado às nossas análises. Trata-se do relato de Maria que atua como professorado ensino 

fundamental há vinte anos narrando um momento de diálogo ocorrido com um de seus alunos 

do 5º ano, exemplificando qual a importância do professor ter um repertório de leituras. 

Foram nesses momentos, fatias de vida, gestos, olhares, até mesmo no silêncio dos parceiros 

desta jornada, que encontramos os fios que entreteceram nosso diálogo. O que antes partia 

apenas da inquietação das pesquisadoras, ganhou forma, se avolumou à medida em que as 

histórias se entrecruzaram,  ecoaram na voz de cada um dos participantes.  É exatamente 

nessa dialética que residem dificuldades, belezas, riscos e as contribuições deste trabalho, 

porque ele somente foi possível com a disposição e a colaboração de todos os envolvidos no 

processo para a obtenção do resultado final. 

Como já mencionado, procuramos com este estudo, identificar os saberes literários do 

professor do ensino fundamental das séries iniciais. Para tanto, entrevistamos dezenove 

professores de quatro escolas da Rede Municipal de Natal. 

Como resultado das análises, encontramos no discurso dos professores sete saberes 

que eles consideram como saberes sobre a leitura e a literatura consolidados nas diversas 

etapas da formação leitora. Passaremos, a seguir, às reflexões que desenvolvemos mediante o 

que os docentes nos revelaram. Para tanto, organizamos os saberes de acordo com os quatro 

eixos que nortearam as entrevistas.   

 

  Saberes oriundos das experiências pessoais. 

  Saberes oriundos das experiências da formação escolar inicial. 
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  Saberes oriundos das experiências da formação profissional para a docência. 

  Saberes oriundos das experiências com a docência. 

 

2.1. Saberes oriundos das experiências pessoais 

 

A literatura é o relato de vida do próprio homem. 

 Maria (2013) 

  

Analisando a fala dos depoentes, no que se refere ao primeiro bloco de 

perguntas acerca dos saberes sobre literatura provenientes das experiências pessoais 

(família, amigos, etc.), observamos que os professores revelaram que nesse momento 

da formação leitora vários saberes foram consolidados. Para melhor entendermos de 

que forma eles compreendem esses saberes, dividimos esse bloco em duas categorias, 

dada à frequência com que emergem em seus discursos. A saber: 

 

 A leitura de literatura como fator de humanização. 

 A escolarização da leitura literária na formação do leitor. 

 

A leitura de literatura como fator de humanização 

 

No que concerne à leitura de literatura como fator de humanização, 89,47% dos 

professores entrevistados afirmaram que a literatura esteve presente no decorrer de sua 

formação leitora dimensionada na perspectiva de que contribuiu significativamente 

para a formação do caráter, escolha profissional, compreensão da dialética da 

sociedade, lidar com os conflitos da vida. Consideraram, ainda, que a literatura 

proporciona ao homem construir sua humanidade, organizar suas emoções, lidar com o 

diferente. Observamos, além disso, que os professores detêm esse mesmo olhar 

quando, ao abordarem o texto literário em sala de aula, optam por livros que tratam de 

alguma temática relativa ao dia a dia, conflitos de identidade, indisciplina etc. Essa 

relação é constatada na fala dos participantes da pesquisa, quando relatam sobre as 
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experiências com a leitura de literatura e de como elas consolidaram esse saber 

literário: “a literatura como fator de humanização”. Como os professores expressaram 

esse saber como fundamental, fizemos um recorte de seus dizeres, considerando a 

representatividade com que manifestam essa compreensão. 

 

Sininho: Literatura são leituras voltadas para a formação 

humana. [...] me proporciona compreender a dialética, social.  

Compreender eu mesma como ser humano, [...] o que gera a 

diversidade de convivências, de relações. O que gera os conflitos. 

(Destaque nosso). 

  

Fauna: Um dos saberes importantes é a humanidade. Porque a 

literatura, ela passa esse lado humano.  [...] ela tem sempre uma 

mensagem a nos dar. Ela passa esse lado do valor da pessoa humana. 

(Destaque nosso). 

 

Fiona: As histórias que eu li, elas me trouxeram um pouco assim 

um aprendizado pra vida real, o saber da formação humana. Das 

experiências que a literatura traz, tentei trazer pra minha realidade, 

aprender com aquilo. 

(Destaque nosso). 

 

Primavera: A experiência que eu tive com leitura nessa época, elas 

me ajudaram a fazer com que eu escolhesse o que que eu queria 

fazer, a direção que eu queria dar quando eu quisesse ter uma 

profissão.  

(Destaque nosso). 

 

Peter Pan: Eu observo que um saber importante [sobre a leitura 

de literatura] foi a convivência e as transformações, a humanização 

e a reflexão sobre o ser humano que a literatura me 

proporcionou. 

(Destaque nosso) 
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Pocahontas: Os saberes das minhas leituras foram saberes pra 

minha formação humana. 

(Destaque nosso). 

 

Chapeuzinho: A literatura é importantíssima pra tratar das 

dramáticas que eles [alunos] vivem.  Não só as dramáticas da sala, 

mas dramáticas fora da sala que eles trazem pra sala que perpassam 

pela formação humana. 

(Destaque nosso). 

 

Cinderela: Sempre que eu procuro fazer o trabalho com a 

literatura é já vendo as possibilidades que eu quero [...] é a questão 

dos valores, é do respeito, é da solidariedade. Sempre eu procuro 

trabalhar com textos que passem pela formação humana. [...] os 

objetivos das minhas leituras é... atingir essa parte humana 

(Destaque nosso) 

 

Flora: Eu procurava uma literatura direcionada para questões de 

posturas e éticas eu sempre estou pesquisando textos, poemas etc., 

para trabalhar com meus alunos, textos literários, livros pra 

formação humana.   

(Destaque nosso). 

 

Percebemos que esses posicionamentos relevam o quanto foram significativas 

as experiências pessoais que os professores tiveram com a leitura de literatura. Ao 

dizerem que “os saberes das minhas leituras foram saberes pra minha formação 

humana” (Pocahontas); ou: “um saber importante sobre a leitura de literatura foi a 

convivência e as transformações, a humanização e a reflexão sobre o ser humano que a 

literatura me proporcionou” (Peter Pan); ou ainda: “sempre que eu procuro fazer o 

trabalho com a literatura é já vendo as possibilidades que eu quero [...] é a questão dos 

valores, é do respeito, é da solidariedade. Sempre eu procuro trabalhar com textos que 

passem pela formação humana” (Cinderela), os docentes reforçam a ideia de que 

leituras dessa natureza se constituem como instrumento de formação humana. Além 
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disso, percebemos que as marcas da formação leitora inicial desses profissionais estão 

presentes em suas práticas, revelando a necessidade premente de valorizar o ensino de 

literatura nas séries iniciais do ensino fundamental por seu caráter formativo e 

humanístico. 

Nesse sentido, Antonio Candido (2012) em seu texto O direito à literatura, 

anuncia que a literatura desenvolve em nós a quota de humanidade, tornando-nos mais 

compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade, o semelhante:  

 

[...] cada sociedade cria as suas manifestações ficcionais, poéticas e 

dramáticas de acordo com os seus impulsos, as suas crenças, os seus 

sentimentos, as suas normas, a fim de fortalecer em cada um a 

presença e atuação deles. Por isso é que nas nossas sociedades a 

literatura tem sido um instrumento poderoso de instrução e educação, 

entrando nos currículos, sendo proposta a cada um como um 

equipamento intelectual e afetivo. Os valores que a sociedade 

preconiza, ou os que considera prejudiciais, estão presentes nas 

diversas manifestações da ficção,  da poesia e da ação dramática. A 

literatura confirma e nega, propõe e denuncia, apoia e combate, 

fornecendo a possibilidade de vivermos dialeticamente os problemas 

(CANDIDO, 2012, p. 24) 

 

Aliado a essa compreensão, Edgar Morin (2010), em A cabeça bem-feita, 

também defende a literatura como uma das fontes de “experiências de verdade”. Para o 

autor é “na literatura que o ensino sobre a condição humana pode adquirir forma vívida 

e ativa para esclarecer cada um sobre sua própria vida”. (2010, p.49) 

De fato, a literatura propicia “esse aprendizado de ser humano”, (YUNES, 

2010, p. 60), de firmarmos pontes entre o ficcional e o real, de nos apropriarmos de um 

personagem, transpondo o limite entre o que podemos e o que não podemos. É na 

natureza ficcional do texto literário que desenvolvemos reflexões sobre o mundo real, 

que exercitamos nosso direito de escolha, que nos deparamos com a nossa frágil 

condição humana, que aprendemos a encarar as impossibilidades da vida, seus 

movimentos entre o nascer e o morrer. 
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Nessa direção, Bettelheim (2002), em sua obra A Psicanálise dos contos de 

fadas, afirma que: 

 

[...] os contos de fadas têm um valor inigualável, conquanto oferecem 

novas dimensões à imaginação da criança que ela não poderia 

descobrir verdadeiramente por si só. Ainda mais importante: a forma 

e estrutura dos contos de fadas sugerem imagens à criança com as 

quais ela pode estruturar seus devaneios e com eles dar melhor 

direção à sua vida. (BETTELHEIM, 2002, p. 16) 

  

Observamos esse aspecto nas entrevistas, quando os colaboradores anunciam 

que os contos de fadas estiveram presentes na infância como uma das experiências de 

leitura mais significativas desse momento. É o que nos relata a professora Rapunzel ao 

relembrar os momentos em que ouvia essas histórias em discos de vinil e na voz de sua 

mãe: “eu ficava encantada porque invadia o espaço todinho da imaginação com eles” e 

“mamãe contava histórias e a história que mais me fascinava era a história da Moura 

Torta”. 

Outra característica da literatura como fator de humanização que merece ser 

pontuada é que por meio dela conhecemos a história da humanidade, enfrentamos 

nossos conflitos existenciais, buscamos respostas para o incompreensível, alargamos 

nossa compreensão de mundo.  Esse constante ajuste de movimentos gera 

comportamentos, altera nosso modo de olhar, de perceber, de sentir, nos educa para a 

vida, visto que, como afirma Amarilha (2009), 

 

[...] é na literatura que nossa memória está melhor preservada porque, 

lá, os fatos da realidade associados à imaginação têm sangue, suor, 

emoção e, assim, é através dela que podemos observar em 

retrospectiva a trajetória da vida como múltipla e plena de 

virtualidades inesperadas” (AMARILHA, 2009, p.77). 

 

Ademais, “os valores do espírito e da cultura são indissociáveis dessa arte 

verbal que é para nós a literatura.” (JOUVE, 2012, 30). 

Essas, digamos “peculiaridades” da literatura, são mencionadas nos 
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depoimentos dos professores. Ao dizerem: “Eu lia o livro Aritmética da Emília, aquele 

personagem eu conhecia como conhecia a mim” (Bela); “A ilha perdida foi uma 

aventura, era uma grande aventura só de crianças soltas no meio do mundo, perdidas 

em uma ilha e teve que sobreviver a isso. Eu acho que era meio como eu me sentia na 

época, apesar de ter família, ter tudo isso, mas eu me sentia meio que perdida, minha 

vida era quase uma fantasia nesse estilo aí” (Cinderela); ou ainda “Eu me lembro que 

eu li Érico Veríssimo, José Lins do Rego o Menino do engenho, quando você lê esses 

autores nacionais, você vê assim como se vivia no sul, porque Érico Veríssimo era 

gaúcho, então, você tem a particularidade de como se vivia no sul. Daquele livro dele 

é... O continente. Quando você lê Jorge Amado, você tem uma literatura, assim, uma 

coisa mais do povo, da Bahia, daqueles pescadores, ele fala muito daquela coisa de 

prostíbulos, dos homens que bebiam, do erotismo. Eu li Simone de Beauvoir, na época 

do feminismo” (Pocahontas), o que está implícito na trajetória das leituras realizadas 

por essas professoras é a compreensão de que a literatura propiciou experiências 

singulares na vida de cada uma delas, mas  em seus discursos percebemos claramente 

as marcas de humanização provocadas por ela. 

Aliada a essa compreensão, um aspecto a ser considerado refere-se à natureza 

pragmática que o texto literário pode propiciar no sentido de que mesmo sem ser 

produzido exclusivamente para ensinar, proporciona ao leitor diversos saberes. 

Segundo Candido (2012, p.29), “há na literatura níveis de conhecimento intencional, 

isto é, planejado pelo autor e conscientemente assimilados pelo receptor.” Essa 

situação também é evidenciada no discurso dos nossos colaboradores. Entre os 

entrevistados, dezessete, o que equivale a 89,47%, disseram que ao desenvolverem 

leituras de literatura com seus alunos, há por trás dessa ação uma intencionalidade, um 

propósito, mesmo quando é uma leitura deleite. É nessa perspectiva que acreditamos 

emergir o entendimento da professora Pocahontas ao declarar as aprendizagens que os 

livros que leu lhe oportunizaram, trazendo referências de personagens e identidades as 

quais relaciona a costumes e comportamentos de épocas. Nesse caso, o autor afirma 

que a literatura satisfaz a necessidade de conhecer os sentimentos e a sociedade, 

ajudando-nos a tomar posição em face deles. 

 Por outro lado, os sentimentos experimentados pelas professoras Bela e 

Cinderela apontam para uma “identificação estética”, em que se reconhecem na 

identidade dos personagens das obras que citam Aritmética da Emília e A Ilha perdida. 

Nesse sentido as obras causaram um efeito sobre as leitoras à medida que ao se 
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apropriarem dos elementos contidos nas narrativas, assumiram, de certa forma, uma 

nova maneira de encarar as situações vivenciadas naquele momento das suas vidas. 

Nessa linha de raciocínio, a literatura ofereceu às leitoras, como diz Freitas (2010, 

p.107) “ensaios para a vida, modos de resolução de conflitos, de diferenças, de 

diversidades sociais e culturais”, pois à medida que as reflexões que essas experiências 

oportunizaram, de certa forma suavizavam os momentos de embates vivenciados por 

Cinderela na adolescência. Por sua vez, Bela viajava nas aventuras vividas por Emília. 

Como disse ela, “o Sítio do Pica Pau era um mundo mágico” e sua identificação com 

os personagens era natural da idade, já que estava na fase da alfabetização, etapa em 

que geralmente a literatura entra na vida da criança com a função recreativa e 

pedagógica para despertar nela não só o interesse pelo mistério, pelo sonho e pela 

magia, mas também o gosto por criar, reproduzir e compreender. Nesse caso, as 

experiências de leitura vivenciadas por Bela, em especial com a obra de Monteiro 

Lobato, foram realizadas em momentos de lazer, de recreação e sua tia ao oportunizar 

esse encontro, segundo a docente, contribuiu para que ampliasse sua capacidade 

imaginativa, além de “educá-la para o ato de ler”. 

Desse modo, consideramos de extrema importância a compreensão que os 

professores detêm acerca da leitura de literatura como fator de humanização, visto que 

desse entendimento inferimos que possam emergir em suas práticas leitoras 

construções que favoreçam o desenvolvimento de leitores (alunos) capazes de dialogar 

com o texto literário, explorando a potencialidade comunicativa e as aprendizagens que 

a literatura possibilita. Além disso, se “[...] a literatura desenvolve em nós a quota de 

humanidade,” como afirma Candido (2012, p. 29), desejamos que os professores 

possam esgotar todas as possibilidades que ela proporciona na medida em que tornem 

seus alunos leitores críticos e conscientes da sua participação e colaboração para uma 

sociedade mais justa e igualitária, pois como afirma o autor “quanto mais igualitária for 

a sociedade [...] maior deverá ser a difusão humanizadora das obras literárias, e 

portanto, a possibilidade de contribuírem para o amadurecimento de cada um” (2012, 

p. 36) 
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A escolarização da leitura literária na formação do leitor 

 

Dos diversos ambientes que a literatura se faz presente, é na escola que ela 

legitima o ensino de leitura. É também na escola que os movimentos em torno de textos 

desse gênero são articulados no sentido de desenvolver o gosto pela leitura e a 

aprendizagem da leitura. Nesse caso, o livro de literatura é explorado na sua dimensão 

estética e instrucional. 

É com base nessa reflexão, e considerando a relevância com que a escola é 

mencionada pelos entrevistados como o ambiente onde mais tiveram contato com o 

texto literário e ser para alguns a única via de acesso a leituras dessa natureza, um saber 

que emerge de seus discursos refere-se à escolarização da leitura literária na formação 

do leitor. De acordo com o que disseram o texto literário esteve presente em sua 

formação leitora inicial em momentos de lazer e de imposição, no que diz respeito ao 

cumprimento de atividades didáticas. Alguns dos relatos dão conta de que os 

professores no período das férias escolares liam literatura em casa. Outros disseram 

que liam com amigos, em rodas de conversas, em bibliotecas e até em sebos. No 

entanto, foram as fichas de leitura, os resumos, os relatos orais e outras atividades 

relacionadas aos livros de literatura, no contexto escolar, as situações que mais 

marcaram seus discursos. Quatorze docentes relembraram que esses procedimentos 

didáticos foram implementados por seus professores, o que corresponde a 73,68% dos 

entrevistados. Segundo eles, mesmo impostas, acreditam que essas experiências 

propiciaram o início da formação leitora e essa compreensão da escolarização da leitura 

literária na formação do leitor para eles se configuram como um dos saberes 

oportunizados pela leitura literária. 

Para Cinderela, professora de 4º ano do ensino fundamental e de educação 

infantil, essa descoberta veio com a leitura do livro A ilha perdida, na terceira série 

como atividade para as férias. Ela declarou: “O que eu achei que vinha como punição, 

a leitura de um livro no período de férias, veio, na verdade, como um grande mergulho 

na literatura. [...] foi o meu encontro com a leitura, daí despertei realmente o gosto, o 

prazer por ler. [...] a partir dele, eu comecei a acreditar realmente na leitura, no prazer 

da leitura”. Outro relato que nos dá conta de uma experiência parecida veio nas 

palavras da entrevistada Fauna, que leciona para alunos de 3º ano do E.F. e de EJA: “na 

quinta série até a oitava série um dos livros foi O tronco do Ipê que contava a história 



68 
 

 

de uma garotinha. [...] tinha aquele cartãozinho dentro que era pra responder aquelas 

perguntas. Eu não gostava muito não. A ficha de leitura. Aprendi a gostar de ler com 

essa obrigação de responder.” Já a professora Dorothy, que atua com alunos da mesma 

série e como coordenadora pedagógica, relatou que seu encontro com a literatura 

aconteceu da mesma forma: “na sexta série ou foi na sétima, que a professora começou 

a fazer aquele trabalho mais voltado pra literatura. [...] adotar um livro pra gente ler e 

fazer uma atividade. [...] teve um ano que a gente ficou com Senhora. Eu acho que é 

José de Alencar, se eu não me engano. Me apaixonei por esse livro. Primeiro que era 

um livro grosso, de capa dura. Eu não tinha o livro, foi minha irmã que conseguiu 

emprestado com uma amiga e eu comecei a ler, era da época do romantismo. Então, 

muito cheio de detalhes, tirou o vestido que tinha tais e tais traços... me apaixonei pelo 

livro. Aí eu comecei a me interessar, né. Comecei a gostar.” 

Esses e outros relatos, alguns descritos minunciosamente pelos entrevistados, 

apontam que no que concerne leitura de livros de literatura, os procedimentos 

pedagógicos implementados por seus professores, foram significativos para a formação 

leitora deles. Apesar da obrigatoriedade de ler livros, de fazer fichamentos, fazer 

resumos ou ainda encenar ou relatar oralmente para seus professores ou para a turma 

parecesse um grande sacrifício, foram essas situações que, de certa forma, propiciaram 

o encontro com o texto literário, fizeram emergir o gosto pela leitura. Embora esse 

olhar positivo para práticas dessa natureza esteja presente em seus relatos, parece haver 

certa ambiguidade em suas falas, pois na continuidade das narrativas afirmam que ler 

literatura deve ser um ato espontâneo e por ser espontâneo deve proporcionar prazer. 

Essa constatação parece revelar muito mais do que está explícito nesses 

discursos, pois sinaliza para as diversas situações que podem contribuir para a 

formação leitora de um indivíduo. A professora Cinderela é apenas um dos exemplos 

que trazemos para explicitar essa compreensão.  Em seu depoimento assume duas 

posturas. Por um lado defende que ler literatura deve proporcionar prazer e que o 

professor não deve impor situações de leitura para seus alunos. Por outro lado ao dizer: 

“quando eu digo para os meus alunos: leiam, escolham livros assim... não vão só pelas 

imagens, nem pela grossura ou finura do livro não, mas vão pelo... leiam, pulem 

páginas, vão no meio, que vocês vão achar alguma coisa ali  vai bater”, reforça a ideia 

da necessidade de assumir essa posição de imposição. Nesse caso, o imperativo 

“leiam” parece desconstruir o discurso anterior.  

No entanto, se considerarmos a natureza da atuação do professor como 
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responsável pelos processos que permeiam a formação leitora escolarizada dos seus 

alunos, não podemos “desvalorizar” procedimentos dessa ordem. Ao se constituir como 

responsável pela organização da classe, o docente passa a ser o centro das atividades 

desse ambiente, no qual as ações dos alunos giram em torno dele que impõe o ritmo 

dos exercícios, das repetições, das tarefas, dos movimentos (TARDIF, 2005). Dessa 

compreensão, inferimos que, mesmo parecendo uma atitude de imposição levar o aluno 

para a biblioteca, oferecer-lhe livros, dizer “leiam”, “escolham”, “não deixem de ler” 

ou mesmo pedir resumos, fichas de leitura, o valor atribuído pelos entrevistados a 

ações dessa ordem perpassa pelo entendimento de que de alguma forma estão 

contribuindo para a formação leitora de seus alunos. 

 Ainda no que concerne a essa situação, Pinto, Gomes e Silva (2005), ao 

entrevistarem professores da escola básica sobre suas histórias de leitura, observaram 

esse mesmo posicionamento. No entanto, o que chama a nossa atenção é o fato de os 

docentes ao defenderem as práticas pedagógicas que direcionavam a leitura de 

literatura na escola parecem caminhar na contramão das teorias educacionais de 

formação do leitor e das políticas de divulgação e popularização da prática leitora, as 

quais defendem até hoje a leitura de literatura como um movimento espontâneo. As 

autoras também apontam para a forma como ecoam na voz dos docentes o discurso 

acadêmico da década de 1980 que criticava as fichas de leitura ou até mesmo cobranças 

sistematizadas que, ainda hoje, são normalmente realizadas pelos professores nas 

escolas. O argumento de que “a convivência pacífica entre a obrigação e a cobrança da 

leitura, de um lado, e a paixão e o prazer de ler, de outro, serem incompatíveis” (2006, 

p.84), repercute até hoje, mas as ações dos professores sinalizam para possíveis 

reflexões sobre como esses comportamentos podem tranquilamente caminhar lado a 

lado no sentido de promover a formação leitora dos seus alunos. 

Evangelista (2003), em seu estudo Possíveis contribuições da “didatização” da 

leitura na escola: um olhar para a constituição da criança leitora, advoga a respeito 

das contribuições de como práticas dessa ordem podem propiciar à formação leitora 

inicial de um indivíduo. Segundo ela, ao desenvolver atividades dessa natureza as 

crianças se apropriam de um fazer pedagógico – preencher fichas sobre livros lidos, por 

exemplo– indo além dos requisitos solicitados para o preenchimento, visto que nesses 

momentos o contato com o livro literário proporciona outros olhares, gestos que 

revelam preferências e, até mesmo, prazer. 

Em todo caso, o que procuramos evidenciar é que embora defendam que ler 
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literatura não deve ser uma imposição do professor, pois a formação leitora deve se 

constituir como uma prática prazerosa, os docentes continuam, por outro lado, 

desenvolvendo procedimentos didático-pedagógicos similares aos que experienciaram 

no início de sua formação leitora escolar, quando foram obrigados a ler conforme a 

indicação e imposição de seus professores. 

Pinheiro (2006), em seu estudo Letramento literário na escola: um estudo das 

práticas de leitura literária na formação da comunidade de leitores, ao desenvolver 

suas análises constatou que “as leituras realizadas pelos alunos fora da sala de aula [...] 

apresentam um alto grau de dependência em relação às práticas de leitura escolares.” 

(2006, p. 73). Ou seja, o potencial de autonomia desses alunos no que se refere às 

leituras que possam realizar se funda “nas possibilidades de acesso a livros e pelas 

táticas de escolarização da literatura desenvolvidas pelos professores” (2006). Daí 

entendermos a necessidade de o texto literário participar dos processos que permeiam o 

ensino e a aprendizagem da leitura, aspecto que legitima a obrigatoriedade de 

escolarizar a literatura, ao que Magda Soares aborda como inevitável quando diz que 

 

[...] não há como evitar que a literatura, qualquer literatura, não só a 

literatura infantil e juvenil, ao se tornar ‘saber escolar’, se escolarize, 

e não se pode atribuir, em tese, conotação pejorativa a essa 

escolarização, inevitável e necessária; não se pode criticá-la, ou negá-

la, porque isso significaria negar a própria escola [...]. O que se pode 

criticar, o que se deve negar não é a escolarização da literatura, mas a 

inadequada, a errônea, a imprópria escolarização da literatura, que se 

traduz em sua deturpação, falsificação, distorção, como resultado de 

uma pedagogização ou uma didatização mal compreendidas que, ao 

transformar o literário em escolar, desfigura-o, desvirtua-o, falseia-o. 

(SOARES, 2003, p. 23) 

 

Validar esse discurso significa, antes de qualquer coisa, se desnudar de 

concepções que veem o livro de literatura apenas como objeto estético. Ler literatura na 

escola independe de ler literatura na praça, em casa ou na biblioteca, pois os objetivos 

parecem se definir por si só e não se desvirtuam. Vale lembrar, contudo, que a 

participação da escola no processo de construção desse leitor é de fundamental 

importância, pois as orientações, as influências, os diferentes acervos aos quais terá 
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acesso, além da mediação de um leitor mais experiente, no caso o professor, 

desempenham papel significativo na formação leitora inicial desse indivíduo. Em todo 

caso, o que propomos é que professores, alunos e todos os que compõem a comunidade 

escolar possam se servir da leitura literária à medida que seja acessável e acessível na 

escola ou fora dela e que essa “experiência se reproduza  como resposta amorosa  ao 

ato de ler” (DALVI, 2013, p. 82) 

Aliado a essa compreensão, como já mencionamos, está o fato de que, para um 

número significativo dos entrevistados, as leituras que fizeram no ambiente escolar, a 

forma como foram mediadas por seus professores, foram os únicos momentos em que 

naquela etapa de suas vidas, tiveram contato com o texto literário e que ao evocarem 

essas memórias de leituras conseguem perceber as contribuições positivas que essas 

experiências lhe proporcionaram.  Além disso, mesmo que não assumam 

explicitamente essa postura, implicitamente seus depoimentos revelam que no processo 

de formação leitora de seus alunos, as fichas de leitura, os resumos e os relatos orais 

continuam tão presentes quanto no passado, constituindo-se como um forte indicador 

de que a escolarização da leitura literária contribui fortemente para a formação leitora 

do indivíduo, entendimento que, segundo os professores, configura-se como um dos 

saberes literários, saber que também emerge no discurso de Evangelista (2003). 

Ademais, percebemos que as ações dos colaboradores com a leitura de literatura 

são gerenciadas com grande carga de afetividade, legitimando hoje, o caráter formativo 

dessas práticas. “Disponibilidade ao texto e desejo de literatura são fenômenos 

construídos, decorrentes tanto dos domínios cognitivos quanto afetivos” (ROUXEL, 

2013, p. 32).  Provavelmente esse deva ser o divisor de águas entre a maneira como 

tiveram essa experiência e como atualmente implementam com seus alunos. 

Portanto, iluminadas por essas concepções e reflexões dos professores, 

entendemos que a escolarização da leitura de literatura na formação do leitor faz-se 

necessária, pois contribui tanto para os processos de aquisição da linguagem, da leitura 

e da escrita, quanto para instituir o gosto pelo ato de ler. Além do mais, não há como 

negar que ela põe o homem em contato com sua condição humana, sua história, as 

sociedades, seus valores e comportamentos, dialoga com seu imaginário, sua 

sensibilidade.  Esses referenciais por si só seriam mais do que suficientes para legitimar 

a literatura no currículo escolar. Mas, vale lembrar, parafraseando Lajolo (2006),para 

que o indivíduo exerça plenamente sua cidadania é necessário que leia literatura, se 

aproprie da linguagem literária, alfabetize-se nela, torne-se seu usuário competente. 
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Daí a importância de a escola desenvolver ações que ponham alunos, professores, 

bibliotecários e demais segmentos da comunidade escolar em contato com livros de 

literatura no sentido de, como diz Rezende (2013, p.13), “ ir do ensino de literatura 

para a leitura literária”. 

 

Outras revelações 

 

Após discorremos sobre A literatura como fator de humanização e sobre A 

escolarização da leitura literária na formação do leitor, como saberes sobre a 

literatura anunciados por nossos colaboradores, faremos uma breve menção sobre um 

aspecto que nos chamou a atenção ainda no que se refere às experiências pessoais que 

os professores tiveram com a leitura de literatura, a presença marcante do leitor mais 

experiente. Dos dezenove entrevistados 52,63%, ou seja, dez, revelaram que as 

primeiras leituras, os primeiros contatos com a literatura aconteceram no seio da 

família. Em seus dizeres, a figura do pai, da mãe, por vezes de uma tia/tio ou mesmo 

dos avós assumiram o papel do leitor mais experiente, como aquele que leu, que 

contou, que incentivou fortemente esse início da formação leitora. Aqui vale ressaltar 

que as narrativas orais foram mencionadas como elemento desencadeador do gosto 

pela leitura. Vejamos alguns dos relatos nos quais observamos essas situações: 

 

 

Primavera: Eu lembro que sempre em finais de semana, eu via 

meus pais logo cedo sentados na sala com o jornal aberto, lendo. 

Era jornal, era livro [...] Só em ver aquele convívio, essa 

influência, de ver meu pai, minha mãe com livro, com revista. E 

quando chegava na escola que eu começava a ver, associar que 

aquilo, que aquelas letrinhas, aquelas coisinhas pequenas eram as 

letras, e tal, começou meu  prazer em querer descobrir, ver, é...saber 

o que era aquilo. 

(Destaque nosso). 
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Bela: Eu tenho uma família muito ligada à leitura. A família 

inteira gosta demais, mas eu tive em especial, eu tenho, uma tia 

chamada Elizete que era professora de ensino infantil durante a 

minha infância. Eu, com três anos eu não lia, mas ela trazia livros 

com ilustrações. Ela trazia é... O Sítio do Pica Pau pra mim e eu 

adorava. Achava aquilo lindo. Era um mundo mágico pra mim. Na 

época eram livros enormes, todos ilustrados, que ela trazia da escola 

que ela trabalhava e conversava comigo, contava as histórias do 

Sítio do Pica Pau e tal. 

(Destaque nosso). 

 

Fauna: A minha avó gostava muito de ler e a partir da leitura que 

ela fazia, sentava às vezes pra ler, as vezes eu também estava 

junto com ela,  outras vezes.... outros momentos ela contava 

histórias pros netos. 

(Destaque nosso). 

 

Pocahontas: Eu fui muito feliz nessa fase porque minha mãe tinha 

acabado de entrar na faculdade, ela fez vestibular e ela entrou 

pra biblioteconomia. Então, quando ela começou assim a fazer os 

estágios na biblioteca, os primeiros trabalhos dela como 

profissional de biblioteca, ela sempre levava a gente pra, quando 

ela podia levava ou eu ou meu irmão, à biblioteca e eu gostava 

muito assim de tá no meio dos livros, já ia lá onde tinha literatura 

infantil, já procurava, já fazia as minhas leituras iniciais. Foi uma 

fase muito boa. E lá em casa sempre teve livrinho de história, sempre 

teve história em quadrinho. Quando mamãe podia, ela lia pra gente 

ou papai, sabe. A gente teve o incentivo logo cedo. 

(Destaque nosso). 

 

Maria: As minhas primeiras experiências [com a leitura] na 

infância foram através do meu pai. Ele começou a comprar 

coleções de literatura infantil, aqueles clássicos muito coloridos, 

muito bonitos pra mim, pra os meus irmãos, nós líamos em casa e 

eu sempre gostei, eu acho que começou dali. Via aqueles livros 
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coloridos, bonitos e começava a ler. Aminha mãe ela tem uma 

oralidade assim muito forte. Então, ela sentava conosco, eu era a 

segunda de cinco irmãos, ela sentava conosco e ela contava 

histórias. Histórias que ela ouviu do meu avô que ouviu do bisavô 

dela. Então isso me encantava e eu acho que foi isso, juntando 

com meu pai trazer jornais, que me levou a querer entrar no 

universo da leitura, das histórias. 

(Destaque nosso). 

 

Mérida: Eu fui muito privilegiada, primeiro por ter uma mãe 

professora. Então meus presentes geralmente eram livros de 

literatura. Na minha época, na minha infância, eu sou de sessenta e 

quatro, eu tinha um tio que ele era envolvido com a política e ele 

se preocupava muito também com a leitura e me presenteava. 

Meu tio, padrinho me presenteava. Então eram os clássicos que 

eu lia. 

(Destaque nosso). 

 

Os relatos anunciam como a influência da família marcou a formação leitora 

inicial dos professores entrevistados. A representatividade do pai, da mãe e de outros 

parentes mais próximos, ora como narrador de histórias, ora como leitor de literatura, 

de jornais ou revistas, aponta também para a variedade de mediações (tanto em relação 

à situação de mediação quanto em relação ao mediador) que se interpõem entre o leitor 

e os objetos de leitura. Há que se considerara presença do “outro”, nesse caso a família, 

como fundamental nesse percurso, pois o ato de ler se configura como uma prática 

social, na qual a constituição do leitor perpassa pela mediação do outro. Alguns 

docentes entrevistados disseram que essas situações de leitura auxiliaram na 

alfabetização, visto que já chegaram à escola sabendo ler e escrever. Percebemos, além 

disso, que esses profissionais viveram experiências semelhantes se que embora nosso 

foco seja a leitura de literatura, além de livros literários, a presença de outros materiais 

impressos, como jornais, revistas, enciclopédias, dicionários e histórias em quadrinhos, 

fazem parte do repertório de leitura deles. 

 Uma das entrevistadas, a professora Alice, revelou que suas leituras iniciais 

partiram do livro de receitas de sua mãe. Disse ela: “eu lembro que quando eu comecei 
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a ler, eu lia os livros da minha mãe, de receitas. Eu gostava de ficar folheando, tentando 

ler os livros dela de receitas”. Já a professora Flora defendeu os livros didáticos, em 

especial os de história como sua grande paixão: “no primário eu lia livros de história. 

Geografia e Ciências um pouco, mas o que me interessava mais era História do Brasil. 

Eu me lembro que no livro de História eu encontrava total prazer. Eu ficava as noites 

adentro com a lamparina acesa, sabe? lendo os livros de História que eu achava 

interessante. Na época eu entendia que ali eram histórias de pessoas. Na minha infância 

os livros que me chamaram a atenção foram os livros de História.” 

Nesse sentido, as experiências que essas professoras tiveram com a leitura, 

mesmo não estando diretamente relacionadas à literatura, são relembradas como 

leituras positivas nas quais elas se sentiam leitoras. 

Destacamos quanto a isso o sentimento de prazer experimentado em ler algo 

que lhes aguçava a curiosidade, suscitando, quem sabe outras buscas. Além disso, vale 

ressaltar que a educação leitora de qualquer indivíduo se constitui na diversidade de 

leituras que ele encontrará nesse percurso. Sejam elas tecidas na letra de um hino 

nacional, “meu pai cantava os hinos e a gente era ninada com os hinos da pátria, 

enfocando a pátria, por isso que hoje eu sei o hino nacional, o hino da bandeira, o hino 

do Rio Grande do Norte, o hino de Canguaretama” (Chapeuzinho); ou num pedaço de 

jornal, “Eu sempre li todo pedaço de jornal por quê? Lá na feira era hábito se 

embrulhar mercadoria, por exemplo, a carne botava no jornal e esse pedaço de jornal 

chegava em casa molhado, eu ia ler” (Peter Pan) ou simplesmente no livro de literatura 

“Lembro que tinha uns carros que tinham, como se fosse uma biblioteca ambulante, aí 

vinha pra rua, aqui nessa mesma rua, aí ficava aquela fila de meninos. Eu criança ia pra 

aquelas filas quilométricas pra arranjar um livro pra ler, sem saber ler” (Fiona). 

A esse respeito Lajolo (2006, p.105) ressalta que “a leitura literária é uma 

modalidade privilegiada de leitura, mas não devemos esquecer que há outras, e que 

essas outras desfrutam inclusive de maior trânsito social.” Além disso, acrescenta ela 

 

cumpre lembrar que a competência nessas outras modalidades de 

leitura é anterior e condicionante da participação no que se poderia 

chamar de capital cultural de uma sociedade e, consequentemente, 

responsável pelo grau de cidadania de que desfruta o cidadão. 
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De fato, ao relembrarmos os momentos das entrevistas e as conversas informais 

que mantivemos com os professores, observamos como foram significativas as leituras, 

não só de literatura, mas de outros materiais impressos que circularam nos diversos 

ambientes de vida desses profissionais. Alguns deles inclusive bastante enfáticos, 

defendem que ler literatura é fundamental, mas a presença de outros textos não pode 

ser relegada ao esquecimento. Ao dizerem ”[...] o professor precisa planejar situações 

que levem o aluno a experiência tanto de textos literários como textos não literários 

[...]” (Dorothy) ou ainda “[...] eu faço roda de leitura não só com livros, mas com 

artigos, com revistas, porque eu acho que isso amplia o universo do aluno [...]” (Bela), 

legitimam em suas práticas o que Lajolo defende como competência em outras 

modalidades de leitura. 

Outro aspecto que merece ser mencionado se refere a frequência com que os 

professores visitavam bibliotecas públicas. Do corpus de entrevistados, 16 

depoimentos dão conta das leituras e empréstimos que faziam nesse local e de como 

essas situações de contato com livros foram importante na constituição leitora. 

Outro percentual de considerável relevância, 47,37%, refere-se ao número de 

professores que afirmaram que as primeiras experiências com a leitura só aconteceram 

com a inserção na escola e mesmos os que tiveram a presença marcante da família 

nesse momento do processo, dos dezenove entrevistados, 84,21%, relembram de algum 

momento na escola, seja na educação infantil, básica ou média, de um(a) professor(a) 

que contribuiu significativamente para a formação leitora, despertando-os para o gosto 

pelo ato de ler. Destacam em seus relatos como eram essas pessoas, o modo como 

agiam, suas paixões pelo livro, suas atitudes quando o assunto era a leitura. 

Depoimentos dessa natureza nos reportam à pesquisa Retratos da leitura no Brasil já 

mencionada no início dessa dissertação, mas que pela relevância dos dados 

apresentados vale ser retomada. Em sua 3ª edição, publicada em dois mil e onze, o 

professor aparece como aquele que mais influenciou ou incentivou a leitura. Da mesma 

forma, o leitor ao ser interpelado sobre a frequência com que seus professores 

liam/leem para ele, oitenta e três responderam positivamente. Daí a importância desse 

profissional no processo formativo do leitor. 

A esse respeito trazemos os relatos das colaboradoras Fauna e Iracema que 

citam professores que marcaram suas experiências leitoras na escola: 
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Fauna: teve a minha professora do 3º ano, que é a professora Salete 

que hoje é minha colega de trabalho, eu achava uma professora... era 

diferenciada. Pra mim ela foi um modelo foi a mentora aqui... da 

base fundamental pra minha formação como leitora. 

(Destaque nosso) 

 

Iracema: no primeiro ano a professora, eu lembro que ela deixava 

a gente bem à vontade pra pegar o livrinho que quisesse e depois 

que nós fazíamos a nossa leitura, a professora ia fazer a leitura dela 

que era a contação de história e era um momento assim muito rico. 

[...] ela fazia um trabalho com leitura que eu acho que foi minha 

maior experiência com a leitura foi com ela. 

(Destaque nosso) 

 

Esses dois relatos representam a voz de outros docentes que também citaram 

referências de professores leitores em suas vidas. Nas entrevistas observamos o grau de 

afetividade com que relembravam esses “mentores”, como intitulou Fauna. Essa 

menção também se fez presente na educação superior ou no magistério, momentos em 

que esses leitores-referência aparecem como figuras marcantes na formação leitora dos 

professores. Esses depoimentos podem não dar a dimensão exata do que ouvimos nas 

entrevistas, mas expressam a relevância de termos profissionais que se reconheçam 

como formadores de leitores, capazes de em primeiro lugar “partilhar sua própria 

felicidade de ler, sua vivência de leitura” (PENNAC, 1993, P.80); segundo “respeitar a 

leitura de cada aluno, [...] a partir de suas próprias referências [...] na medida em que 

possa dar sentido [...] aos textos de que se apropria” (CHARTIER, 1996, p. 20) e por 

último que possam ler literatura para e com seus alunos, “criando oportunidades que 

lhes permitam construir suas interpretações e interações com o texto, sem que, de 

forma imediata e pré-concebida, faça intervenções” (BURLAMAQUE, 2006, p.83) 

Essas considerações tecidas mediante o depoimento dos entrevistados, em que 

relembram as experiências pessoais que tiveram com a leitura de literatura, revelam 

que a formação leitora ocorre na tessitura das relações que são estabelecidas com os 

pares nos diversos espaços de interação. São espaços educativos de várias naturezas, 

que se entrecruzam na diversidade de leituras, no “estoque de histórias e poemas” que 

segundo Amarilha (2010, p. 87), oportunizam “ao professor exercer continuamente sua 
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capacidade de refletir e inovar sobre sua prática, justamente porque traz as marcas de 

sua formação pessoal e as relaciona à necessidades do contexto pedagógico em que 

atua”. 

Dessa compreensão, inferimos que à proporção que o professor, em especial o  

das séries iniciais do ensino fundamental, atua como formador de leitores, de certa 

forma, toma empréstimos de seu repertório de leituras, de modo que as experiências 

que vivenciou nesse processo formativo possam contribuir para enriquecer sua prática, 

possibilitando avanços para si e para seus alunos no sentido de mobilizar com a leitura 

de literatura emoções, reflexões e experiências por meio de mediações significativas. 

 

2.2. Saberes oriundos das experiências da formação escolar inicial 

 

No que se refere ao bloco das experiências com a leitura na formação escolar 

inicial, procuramos analisar quais os saberes literários que os professores identificam 

nessa fase da formação de suas vidas. É bom lembrar que procuramos dividir os blocos 

de perguntas por etapas da formação leitora, mas por se tratar de discursos oralizados, 

nossos colaboradores durante as entrevistas, ao relatarem as experiências de uma 

dessas etapas, contemplaram outros momentos, às vezes até retomando algo que já 

haviam falado sobre as experiências pessoais. Ao fazerem essa retrospectiva, 

percebemos que realizavam também uma avaliação de seu percurso, ponderando sobre 

as práticas vividas e experienciadas, além de traçarem o seu próprio perfil, 

descobrindo-se leitor ou não leitor. Essa situação demonstra o quanto a leitura 

esteve/está presente no universo desses profissionais e como lhes parece difícil 

dissociá-la das várias situações que a motivaram. 

Considerações a parte, nesse bloco pontuamos um saber sobre literatura que os 

professores declararam terem adquirido na formação escolar básica. A saber: 

 

 Ensinar literatura requer do professor um repertório de leituras 
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Ensinar literatura requer do professor um repertório de leituras  

 

De acordo com os entrevistados, na formação escolar inicial as experiências que 

tiveram com o texto literário, mediante as ações de leitura implementadas por alguns 

dos seus professores, foram expressivamente significativas no sentido de terem 

contribuído para a formação leitora. Aliada a essa constatação, defendem que para 

ensinar literatura o professor precisa ter um repertório de leituras. Dada a força com 

que esse argumento emerge das narrativas dos entrevistados, procuramos estabelecer 

esse como um dos possíveis saberes oriundos dessa fase de suas vidas. 

No bloco das experiências pessoais com a leitura literária, os entrevistados 

mencionaram que determinados professores foram marcantes no processo da formação 

leitora.  Essa constatação veio acompanhada da inferência de que para o professor 

ensinar literatura, passar o gosto, a paixão, o prazer pelo texto literário precisa ter um 

repertório de leituras o qual legitimará seu discurso e suas ações docentes. Com base 

nela, entendemos que um dos possíveis saberes da formação escolar básica dos 

docentes perpassa também por essa compreensão. Por isso, nesse momento da nossa 

reflexão, abordaremos “o repertório de leituras de literatura do professor” como um 

saber. 

Amarilha (2010, p. 85 e 89) em seu artigo Repertório de leitura: autoridade 

para transgredir na formação do leitor, defende que o papel da formação cultural e do 

repertório de leitura que um professor traz como testemunho de vida e de sua profissão 

é o que lhe dá autoridade para o exercício da docência. Além disso, a autora argumenta 

que como formador de leitores, esse profissional deve se manter leitor de literatura, 

pois essa postura assegura-lhe competência e sensibilidade para sincronizar sua prática 

docente aos estímulos advindos do seu entorno social. 

Sampaio (2005) em seus estudos primeiro constatou como a escassez do 

repertório de leitura por parte dos professores está diretamente relacionada ao 

desinteresse dos alunos em ler. Depois na proposição de que “não seria possível um 

trabalho bem sucedido com a leitura quando os próprios formadores de leitores não 

dispõem de um repertório de leituras significativo, e, [...] não dominam estratégias 

teórico-metodológicas [...]” proporcionou aos professores participantes encontros em 

que lia literatura com eles, gerando grande satisfação além de ampliar seus repertórios. 

Nesse sentido, ao ler literatura o professor amplia sua bagagem leitora, legitima 

sua ação como formador de leitores. Por sua vez, ele será “o lume para seus alunos” 
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(Cinderela), aquele que terá a seu favor as leituras que leu no sentido de explorar suas 

histórias, de dar seu depoimento, de ser referência para que eles possam dizer “ele era a 

caixa de ressonância natural de todos os livros, a encarnação do texto, o livro feito 

homem. Por sua voz, descobríamos de repente que aquilo tudo tinha sido escrito para 

nós”. (PENNAC, 1993, p. 87) 

Trazendo para o contexto do nosso trabalho, essa compreensão, de maneira 

mais simples, encontramos nas narrativas dos nossos colaboradores expressa no 

percentual de 78,93%, as quais revelam que para o professor ensinar literatura precisa 

dar testemunho de suas leituras, das suas experiências leitoras, trazer para seus alunos 

as histórias que leu e que lê, apresentar sua bagagem leitora. 

A professora Pocahontas explica como essa relação se processa em suas aulas: 

 

[...] eu em todo momento eu tô indo à bibliotecas, outro dia eu digo 

“Lenilson, eu vou levar isso pra ler em casa viu?” Aí eu levo mesmo. 

Leio, mostro aos meninos “oh os professores também tão levando, 

eu também escolhi o meu. Eu preciso ler também. Professora, a 

senhora vai ler esse livro tão grande, tanta página?” Eu digo “vou. 

Quando eu terminar a história eu digo pra vocês o que era que tava 

falando, o que que era a história.” Pra mostrar a eles que a gente 

tem que tá sempre lendo, né, que é importante a leitura. um bom 

repertório permite ao professor que esse diálogo exista. Porque se 

o professor não lê, não gosta de ler, que livros ele vai trazer pra sala 

de aula? Que incentivo ele vai dar para seus alunos? 

(Destaque nosso). 

 

Além disso, pontua a necessidade de se manterem atualizados culturalmente, de 

ser um “professor pesquisador” no sentido de articular suas leituras na interface com 

outras linguagens, como o teatro, mídias em geral, artes plásticas e dessa forma 

assimilar os novos modos de ler literatura, atendendo à demanda de leitores na 

contemporaneidade.  

Para a professora Alice é necessário que o professor esteja preparado para lidar 

com as informações que circulam fora da escola. Como exemplo, ela cita a televisão e 

a internet, ambientes que seus alunos têm acesso. 
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A questão de você ir pra cinema, pra teatro... eu converso muito com 

meus alunos a questão de televisão porque eu sei que assistem 

muito, então eu uso muito temas... tô trabalhando a escravidão 

ah, na novela tal, trabalhando a escravidão. No jornal passou sobre 

isso. Coisas que eles comentam. Eu pelo menos assisto muito 

televisão, leio muita revista. Hoje em dia, a gente usa muito a 

internet, que tudo tá na internet.  Eles veem muito a internet, 

usam muito a internet. [...] facilita muito o diálogo com o meu 

aluno. 

(Destaque nosso) 

 

Vale ressaltar que essa percepção, pontuada em outras narrativas, tem por base 

dois eixos norteadores: primeiro possibilita estabelecer diálogos entre quem ensina e 

quem aprende, segundo, a formação leitora de quem ensina precisa dessa base para que 

se constitua como formação para quem aprende. 

No que se refere ao primeiro eixo, os docentes consideram que ao ter um 

repertório de leitura, em especial a literária, o professor dialoga melhor com seus 

alunos, estreita relações afetivas, comunica e ensina saberes. Além disso, contribui para 

que faça uma leitura mais crítica da realidade e para que tenha uma formação humana 

mais ampla, enriquecendo sua prática de sala de aula no sentido de implementar ações 

de leitura que estimulem a formação de leitores. 

Na mesma direção, no segundo eixo, entendem que o repertório de leituras de 

natureza literária precisa fazer parte da formação leitora do professor, visto que ensinar 

literatura pressupõe um leitor desse gênero de texto, que tenha passado por essa 

experiência, que dê seu testemunho do gosto por ler, das inquietações que o livro lhe 

proporcionou. Nesse sentido, os entrevistados defendem ainda que as relações que se 

estabelecem entre quem forma leitores - professor - e quem se forma leitor - aluno - 

caminham lado a lado, no entanto, só se constituem em formação quando ambos 

partilham essa experiência, à medida que dialoguem na diversidade de interpretações 

que realizam junto ao texto literário sem que isso signifique necessariamente erro nem 

acerto, mas apenas a abertura para os possíveis caminhos do ensinar e do aprender. 

Para a entrevistada Bela, esse caminhar lhe trouxe a experiência da sua 

professora de português. Segundo ela, esse encontro lhe proporcionou ampliar seu 

universo de leituras e a presença de uma leitora que dava testemunho do gosto pela 

literatura foi significativamente importante nessa etapa da sua vida. A narrativa nos dá 
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conta dessa memória: 

 

[...] nossa professora de português que gostava muito de 

literatura, sentava com a gente, fazia uma roda e conversava 

sobre os livros que cada um tinha lido, e nós íamos conversando, 

contando a história e tal. [...] pra mim aquilo ali foi muito 

importante. [...] porque eu gostava muito de ler, mas o meu universo 

era Monteiro Lobato. Então, ela me apresentou outras coisas 

[outras leituras]. 

(Destaque nosso). 

 

Outro testemunho que faz referência às contribuições do professor ter um 

repertório de leituras nos chega pelas palavras de Chapeuzinho, professora do ensino 

fundamental em turmas de 5º ano. Segundo ela, essa experiência, além de contribuir 

para a formação leitora, lhe deu base para a docência. 

 

[...] o professor Adão Marcelo, eu aprendi muito pra minha 

formação como leitora. [...] dentro do que ele fazia, dentro do 

ensino da literatura que ele praticava, ele me ensinou coisas...o 

incentivo dele através da literatura, do jeito como ele explicou, do 

jeito como ele se expressava, do jeito como ele encaminhava as 

coisas, foi que também me ajudou a chegar onde eu estou.  

(Destaque nosso) 

 

Do ponto de vista dos sentidos que se constroem no discurso das professoras é 

interessante também observar como elas reagem frente à atitude do mediador, nesse 

caso seus professores quando liam, contavam, encaminhavam as atividades de leitura. 

A postura desses docentes ao abordarem o texto literário sugere um repertório de 

leituras, legitimando suas ações, conferindo-lhe relevância aos seus procedimentos e a 

escuta dos seus alunos. Nesse caso, a qualidade da escuta de Bela e de Chapeuzinho 

ocorre na forma como, na continuidade das entrevistas, percebemos as marcas dessa 

etapa da formação. Ao dizer “eu aprendi a passar esse meu gosto de literatura, de 

gostar de ler, de pesquisar aos meus alunos nessa fase aí. Eu formei isso em mim, [...] 

até hoje, eu tenho o costume de ler com eles e quando eu termino, eu pergunto o que 
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eles acharam da história, em conversar com eles”, a professora Bela confirma o valor 

da presença do mediador como leitor mais experiente, como aquele que detém um 

acervo de leituras e, de certa forma, ela reproduz algumas das ações pedagógicas 

implementadas por sua professora de português da educação básica. 

Ainda no que concerne ao repertório de leituras, é interessante ressaltar as 

concepções que os entrevistados deixaram transparecer em suas falas. Observarmos 

que, embora nosso foco seja o repertório de leitura de literatura, ao discorrerem sobre 

suas experiências formativas de leitura, os participantes ampliam esse universo de 

maneira que não só a literatura está presente em seus discursos como peça chave na 

constituição leitora. Eles mencionam também outras linguagens - teatro, cinema, artes 

plásticas e pessoas com quem estabeleceram diálogos como parte desse processo.  Essa 

constatação nos remete aos estudos do Grupo de Pesquisa do Letramento Literário do 

Ceale (2007) sobre Literatura: saberes em movimentos, que desenvolve uma reflexão 

sobre a forma como os saberes literários circulam dentro e fora da escola, nos diálogos 

que se processam entre a leitura de literatura com outras artes, com o cotidiano, com as 

forças sociológicas da sociedade atual. 

Trazendo para o contexto do nosso trabalho, ao analisarmos as narrativas dos 

professores, percebemos que delimitar a formação leitora do indivíduo às leituras que 

realizou parece não dar conta desse universo que a literatura proporciona.  Se nos 

apegarmos às várias possiblidades de saberes que são articulados quando o professor lê 

um livro literário, assiste a uma novela, vê um filme, conecta-se ao mundo virtual, não 

podemos desconsiderar a relevância com que nossos colaboradores procuram expressar 

seu entendimento sobre o que de fato se constitui como repertório de leituras para eles. 

Nesse sentido, o que mais nos chama a atenção é que para além de ter uma bagagem de 

leituras, os docentes percebem que precisam (re)significar suas mediações, buscando 

compreender o contexto em que seus alunos estão inseridos, suas expectativas, suas 

necessidades. Isso significa que eles necessitam manter-se atualizados, carecem olhar 

para esse novo leitor que já não dispõe apenas do livro de literatura na sua forma mais 

original – o livro impresso – que solicita competências e habilidades articuladas com 

outras fontes de informações. Visto dessa forma, consideramos que ao desenvolver 

reflexões dessa natureza, os professores demonstram que a formação leitora de um 

indivíduo está em constante processo de construção e os caminhos que levam a 

constituição do leitor perpassam por diferentes contextos, por diferentes necessidades, 

aglutinando diversas histórias, diversos poemas, diversos saberes no sentido de compor 
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seu repertório de leituras, leituras não no sentido estrito da palavra, mas na pluralidade 

que ela possa sugerir. 

Aliada a essa compreensão, os entrevistados também pontuam a natureza 

transdisciplinar do texto literário, um dos motivos pelos quais defendem que a leitura 

de literatura também pode ser aliada ao ensino de conteúdos. Considerando a 

relevância com que esse argumento emerge do discurso dos professores como um dos 

possíveis saberes oriundos do exercício da docência, abordaremos também no bloco 

das experiências com a docência a transdisciplinaridade da literatura nas aulas de 

leitura. 

 

2.3. Saberes oriundos das experiências da formação profissional para a docência 

 

Neste bloco, abordamos os saberes oriundos das experiências da formação 

profissional para a docência.  Para tanto, procuramos compreender quais os saberes 

sobre literatura os professores explicitam nessa etapa da formação. Vale ressaltar que 

esse momento da entrevista foi marcado por lembranças de leituras vivenciadas no 

Magistério, no curso de Pedagogia, Normal Superior, além de cursos de especialização. 

Portanto, nossas análises não se restringem às experiências de leitura vivenciadas pelos 

entrevistados apenas na academia – no curso de Pedagogia - mas no que consideram 

como parte do processo formativo para a docência. 

Nessa etapa da entrevista, ao mencionarem o percurso das leituras que 

realizaram nos cursos de formação, os professores enfatizaram que a presença do texto 

literário quase não se fez presente, exceto na disciplina de literatura infantil, em que as 

atividades eram todas planejadas em torno de leituras literárias visando a prática de 

sala de aula. Ainda segundo eles, o curso de pedagogia, assim como o de Magistério e 

o Normal superior, tinha essa disciplina em que na maioria das vezes as aulas eram 

ministradas no sentido de prepará-los não especificamente para o ensino de literatura, 

mas principalmente na perspectiva da alfabetização de crianças. 

Ver o texto literário como suporte para a alfabetização foi um dos aspectos 

significativamente pontuados no discurso dos entrevistados o que consideramos como 

um dos possíveis saberes consolidados na formação para a docência. Além disso, vale 

salientar que essa compreensão está diretamente relacionada ao entendimento que os 

docentes têm sobre a importância do planejamento para aulas de leitura de literatura, 



85 
 

 

daí, inferirmos que outro possível saber advenha desse entendimento. 

Norteadas por essas considerações, pontuamos como saberes sobre literatura 

consolidados nessa etapa da formação docente a leitura de literatura auxilia no 

processo de alfabetização e o planejamento é necessário no trabalho pedagógico com 

a literatura. 

 

 A leitura de literatura auxilia no processo de alfabetização. 

 O planejamento é necessário no trabalho pedagógico com a literatura. 

 

A leitura de literatura auxilia no processo de alfabetização 

 

Dentre as muitas possiblidades de leitura, o uso do texto literário na 

alfabetização de aprendizes se constitui como um dos caminhos mais férteis a ser 

percorrido por professores e alunos. Compreendemos que na sala de aula esse tipo de 

texto facilita o percurso.  Além de contribuir para a aquisição da leitura e de uma 

cultura para ler literatura, disponibiliza elementos capazes de estimular o imaginário do 

leitor, favorecendo a travessia entre o real e o fictício, habilidade que o ludismo do 

texto literário possibilita. Ademais, com o texto literário como suporte no processo de 

alfabetização, a criança será potencialmente estimulada para ser um leitor de livros 

literários. 

É com base nessa reflexão que as narrativas dos entrevistados trazem como 

entendimento essa dimensão educativa da literatura como um saber consolidado na 

formação profissional para a docência. Na medida em que as atividades desenvolvidas 

na graduação sugeriam o uso do texto literário para o ensino de leitura, os professores 

incorporaram em suas práticas esses ensinamentos, procurando implementar ações 

semelhantes. 

Aqui vale destacar que no conjunto dos entrevistados a grande maioria relembra 

as contribuições da disciplina de Literatura Infantil que propiciou aprendizagens sobre 

como trabalhar o texto literário no ensino de leitura. Seus relatos dão conta de que as 

atividades quase sempre eram desenvolvidas na perspectiva de explorar o lado lúdico 

da literatura, além de instruir os futuros docentes sobre como deveriam conduzir suas 

ações em sala de aula no sentido de estimular seus alunos para o gosto pelo ato de ler, 
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bem como promover a formação leitora. 

Vejamos alguns fragmentos de falas que abordam essa situação: 

 

Flora: [...] na disciplina de literatura as atividades eram todas 

focadas para questões é...  envolvendo alfabetização e letramento. 

[...] fazer peças teatrais em cima daqueles textos [literários]. 

(Destaque nosso). 

 

Peter Pan: [...] a disciplina de literatura infantil direcionava ao 

foco estético, ao prazer e as atividades eram relacionadas como 

trabalhar com os clássicos, era pra fazer com que a criança 

tomasse o gosto pela leitura. A gente vivenciava esses momentos, 

porque a gente tinha que colocar em prática de sala de aula. Como 

eu já tava em sala de aula e a gente tinha que passar isso, quer dizer é 

natural que a gente levasse isso pra sala de aula.  

(Destaque nosso). 

 

Fauna: [...] nessa [disciplina] literatura infantil foi bem divertido 

porque o professor ele era bem mais prático. Ele queria que a 

gente... a atividade da gente era mais dramatizar, contar o que a 

gente... já sabia. Pra que a gente repassasse isso[para a prática de 

sala de aula]. 

(Destaque nosso). 

 

Ao trazermos essas falas, queremos destacar também a relevância com que 

esses docentes reproduzem em suas práticas as experiências que vivenciaram na 

formação acadêmica. A dinâmica da mediação com o livro de literatura traz muito do 

que apreenderam, por isso, nesse momento da nossa reflexão, procuramos pontuar 

quais os argumentos que eles usam no que concerne ao saber de que a leitura de 

literatura auxilia no processo de alfabetização. 

No universo dos entrevistados, 68,42% disseram que usam o texto literário 

como recurso didático-pedagógico para alfabetizar seus alunos.  Segundo eles, a leitura 

de literatura auxilia no processo de alfabetização por vários motivos, dentre os quais 
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destacamos: ela atrai a atenção da criança, visto que a linguagem literária é criativa e 

polissêmica, sugere uma mediação mais dinâmica e variada na medida em que pode ser 

lida, narrada ou só comentada. Ademais, se pode explorar, principalmente com 

crianças de 1º e 2º anos, as possiblidades lúdicas do texto através de brincadeiras e 

jogos. Outro aspecto se refere a dinamicidade da leitura e da escrita presentes no texto. 

Segundo os professores, ao se deparar com o objeto livro a criança entra em contato 

com os elementos constitutivos do código escrito, como palavras, letras, sílabas, sinais 

de pontuação e diferentes recursos que fazem parte da linguagem literária. Entra em 

jogo a exploração do vocabulário, as possiblidades de experimentar reações diversas 

que vão desde o prazer emocional ao intelectual. A natureza transdisciplinar da 

literatura oportuniza ao leitor aprendiz transitar na diversidade de conhecimentos e 

informações inerentes ao texto literário. 

Amarilha (2009), em seu artigo Linguagem infantil e prática pedagógica, 

enfatiza que a literatura é importante pedagogicamente por vários aspectos, dentre eles 

porque no nível da palavra, ela chama a atenção sobre si mesma, pois é produto de 

linguagem. Nesse caso, a palavra é seu elemento mais importante. Então, conclui ela, 

para entender uma história, temos que prestar atenção às palavras e elas são códigos. 

Em todo caso o que queremos destacar é que reflexões dessa dimensão 

favorecem o entendimento de que a utilização de livros literários, por todos os 

argumentos até aqui mencionados, dinamiza o processo de alfabetização, favorecendo 

ao ensino e à aprendizagem, além de contribuir para a formação de leitores de 

literatura. 

As falas que se seguem apresentarão situações em que o ensino de leitura é 

realizado pelos professores nessa perspectiva. A primeira delas tratado relato da 

professora Maria, no qual observamos como ela conseguiu desenvolver estratégias de 

leitura com o texto literário para alfabetizar uma turma de 5º ano. Aqui vale ressaltar a 

preocupação da docente ao se deparar com alunos que, segundo ela, deveriam dominar 

as competências necessárias à leitura, mas que se encontrava em processo de 

alfabetização. 

 

Maria: [...] quando eu comecei no município eu peguei a minha 

primeira turma de quinto ano, [...] metade da turma lia e a outra 

metade não lia. Eles estavam assim num nível alguns pré-
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silábicos e outros estavam no silábico. [...] eram trinta e quatro 

alunos, [...] meu Deus o que que eu faço? [...] como é que pode, 

alunos do quinto ano... porque eu era de um período em que os 

alunos do quinto ano já sabiam ler e escrever, dominavam já 

aquelas competências. [...] a ideia que me veio, diante do que eu já 

tinha lido, diante do que eu já tinha visto na escola e pelo fato de 

trabalhar com educação infantil e a gente conta muita história na 

educação infantil e vê que elas são importantes. [...] eu comecei 

primeiro lendo pra eles na sala de aula. No começo era um drama 

porque eles não prestavam atenção, [...] não se concentravam. [...] eu 

tava falando com as paredes. [...] e comecei a ler, todo dia lia um 

relato, contava uma história, trazia um texto até eu conseguir 

chamar a atenção deles. [...] aí comecei a trabalhar com eles 

livros que não tinham palavras, mas que tinham imagens que 

poderiam passar uma história, uma mensagem. [...] aí comecei a 

trabalhar com fichas de leitura.  Dessas fichas de leitura começou 

um trabalho de alfabetização com aqueles outros. Pegava as 

palavras que chamavam a atenção, escrevia, eu lia as fichas de 

leitura deles, fazia as correções e trazia pra sala de aula. E foi um 

ano maravilhoso porque eu descobri que aqueles alunos que no início 

do ano estavam no nível pré-silábico, eles terminaram o ano, a 

maioria lendo. Só ficaram quatro alunos que não desenvolveram. 

(Destaque nosso). 

 

Na mesma direção trazemos a fala da professora Mulan, que atua com alunos do 

3º ano, relatando como encaminha as leituras desse gênero na perspectiva de alfabetizá-

los: 

 

Mulan: [...] a minha sala de aula a gente trabalha com a formação 

de alfabetização, apesar de ser de terceiro ano a gente trabalha 

essencialmente a alfabetização e aí a gente tem alguns textos muitos 

interessantes. [...] cada livro que a gente seleciona é de acordo com 

uma avaliação que a gente faz do aluno ou um livro que vai ser 

relevante pra estimulá-lo. [...] o primeiro livro que a gente tem, é 

a história do elefantinho no poço, não é uma história de autor 
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brasileiro, mas a partir dessa história que o aluno se identifica, a 

gente começa a trabalhar a questão do reconhecimento de 

palavras, leitura de palavras globais. [...] a gente também trabalha 

um outro livro que também é a mesma proposta. [...] é do Dinomir 

que é um personagem que é gigante amigo das crianças. [...] então, a 

gente sempre tem esse cuidado de buscar histórias, textos 

literários que são atraentes pra criança e a partir daí, dessa 

temática, a gente vai trabalhando as atividades, desenvolvendo as 

atividades. Trabalhando com baralho, relação de figuras, com 

letra inicial, com palavras com letra cursiva, com letra bastão. 

(Destaque nosso). 

 

Esses dois casos são apenas uma amostra da forma como os entrevistados 

implementam suas ações pedagógicas com o texto literário no sentido de alfabetizar 

seus alunos. Na continuidade da entrevista, a professora Maria nos disse que as leituras 

que realizou na academia lhe ensinaram a perceber o potencial formativo do livro de 

literatura. De acordo com ela “a leitura [literária] pra trabalhar com alunos que estão 

com dificuldades, que não sabem ler, ela é imprescindível, ela é fundamental”. No 

entanto, ressalta que desenvolver um trabalho nessa perspectiva requer planejamento, 

objetivos e avaliação. É preciso ir “à biblioteca, de trazer eles [os alunos], de contar 

histórias pra eles na sala de aula. De não partir do princípio de ah vou pegar um livro, 

vou levar... Não. Mas de começar a contar, de começar a atrair eles (sic) pra questão da 

leitura, de ouvir, de trabalhar a audição deles, de seguir um passo a passo e sempre ter 

um objetivo, sempre ter um propósito”.  

No caso da professora Mulan, o livro literário além de ser a ferramenta base 

para a alfabetização dos seus alunos, transita na sala de aula nas diversas situações de 

ensino, o que, segundo ela, requer do professor “ter um universo bem grande de 

histórias, de textos literários que possam ser pertinentes com essa realidade das 

crianças.” 

A respeito do repertório de leituras, reafirmamos que “o domínio desse estoque 

possibilita ao professor exercer continuamente sua capacidade de refletir e inovar sua 

formação pessoal e as relaciona às necessidades do contexto pedagógico em que atua.” 

(AMARILHA, 2010, p. 87). Tanto é que para os docentes esse é um dos saberes da 

formação leitora, o qual já mencionamos nas experiências da formação básica. 
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A dimensão formativa da literatura, que ancora as práticas de leitura das 

professoras Maria e Mulan, nos remete a Saraiva (2008), especialmente quando a 

autora advoga a respeito do uso do texto literário como uma das estratégias viáveis à 

formação do alfabetizando. No entanto, ela adverte sobre a necessidade de o professor 

se munir de conhecimentos teóricos sobre a importância e a função de textos dessa 

natureza na formação leitora infantil. Por isso, afirma que nesse processo, 

 

[...] a atuação do professor é de vital importância, uma vez que dele 

depende a instauração de nova mentalidade frente ao texto literário 

que vise à exploração de seu caráter formativo e estético. Critérios 

que orientem a seleção de textos adequados ao crescimento 

intelectual e humano dos receptores; métodos aptos a privilegiar o 

ludismo e os espaços de indeterminação dos textos, bem como 

atividades incentivadoras de manifestações criativas são essenciais 

para que o professor legitime o texto literário como fundamento de 

sua prática alfabetizadora, que é também formadora. (SARAIVA, 

2008, p.19) 

 

De fato, ao observarmos as narrativas das professoras observarmos que suas 

ações com o livro de literatura frente à alfabetização de seus alunos, de certa forma, 

refletem essa compreensão do caráter formativo e estético do texto literário como 

declara Saraiva. Ao declarar “comecei a ler todo dia um relato, contava uma história, 

trazia um texto até eu conseguir chamar a atenção deles”, na proporção em que 

mantinha essa dinâmica, Maria proporcionava aos seus alunos o prazer da escuta, de 

educá-los para a leitura. Era a dimensão estética do texto que ela estava explorando. Na 

continuidade do relato, chama nossa atenção à condução da mediação da docente que 

partiu de textos mais simples até chegar a leitura de livros mais complexos, os quais 

solicitavam do leitor uma escuta mais atenta e reflexiva. Segundo Rouxel (2013, p. 23), 

“a atenção ao texto é uma das primeiras competências desenvolvidas entre alunos”. Daí 

a importância de Maria insistir nessa dinâmica. Sua fala revela a sistemática dessa ação 

“Quando eu comecei a chamar a atenção deles, que eles começaram a prestar atenção, a 

se concentrar, a ouvir, a ficar em silêncio. Aí pronto! Eu comecei a introduzir livro. Aí 

eu peguei um livro. Lembro como se fosse hoje. O livro é O rio traz o rio leva, é de 

Ganymédes José. Aí peguei esse livro e comecei a trabalhar com ele. Esse livro foi 

apaixonante. Eu lia todo dia um trecho do livro, todo dia um trecho do livro”.  

Essa situação demonstra que embora a professora tivesse como propósito 
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alfabetizar seus alunos, à medida que lia, que oportunizava esse contato com a 

literatura, além de “familiarizá-los com estruturas linguísticas mais elaboradas” 

(AMARILHA, 2009, p.56), pedagogicamente educava-os pela literatura e para a 

literatura, promovendo não só o domínio de esquemas e convenções da escrita e da 

linguagem, mas indo além no sentido de promover a formação de leitores de textos 

literários. Por outro lado, na proporção que implementava leituras diárias, além de 

ampliar o repertório da turma, Maria criava um ambiente de cultura de leitores, em que 

os alunos passaram a compreender o significado daquelas leituras, no sentido de verem 

o livro de literatura não apenas como instrumento de lazer ou entretenimento, mas 

também como objeto de aprendizagem. Nesse caso, ao promover “práticas de literatura, 

explorando as potencialidades da linguagem, da palavra e da escrita” (COSSON, 

2011), a professora Maria inseria seus alunos no mundo letrado, que passaram a 

dominar os códigos da escrita e da leitura, além de desfrutarem da experiência estética 

e singular do texto literário. 

No que se refere à narrativa de Mulan, observarmos a preocupação que ela 

demonstra em dialogar com leituras que possam orientar seu planejamento na escolha 

dos livros de literatura. Ao dizer “no meu dia a dia eu preciso ler bastante, inclusive 

não só os textos literários, mas os textos que orientam a minha prática na sala”, sinaliza 

para a importância da formação teórica do professor na área de leitura. Além disso, 

assim como Maria, ela também mencionou na entrevista a disciplina de Literatura 

Infantil, sobre as leituras que realizou e como propiciaram aprendizagens necessárias 

para atuar como professora formadora de leitores, fato que nos faz refletir sobre a 

relevância de uma formação adequada aos pedagogos frente à possiblidade de 

articularem o ensino de leitura ao texto literário devido à facilidade com que transita 

nas diversas áreas de conhecimento com uma leveza própria de sua linguagem. 

Por outro lado, para a professora Maria as leituras de Vygotsky lhe ajudaram a 

compreender a importância da interação social do aluno com o outro e com o meio 

social na aquisição da leitura. Sua narrativa nos dá conta de como conseguiu atribuir 

significado a essas leituras quando ingressou na carreira docente, aliando teoria à 

prática: 

 

[...] no caso da graduação eu tive contato com leituras teóricas muito 

cansativas. [...] [com] Vygotsky eu fui começando a compreender 

a questão de porque alguns alunos não conseguem ler. Eu fui 
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entendendo que a influência da família, do meio que a criança 

vive é muito importante na questão da leitura da criança. Se ela 

tem um ambiente que favoreça a ela a ler, ela vai querer ler 

também. [...] esses textos teóricos que eu li na minha formação 

acadêmica embasaram a minha prática. Fizeram a relação teoria e 

prática. O saber de eu relacionar o que eu aprendi na teoria trazer pra 

minha prática. Hoje eu vejo isso. 

(Destaque nosso). 

 

Esse aspecto evidenciado por Maria demonstra a preocupação que ela tem em 

não deixar que as aprendizagens adquiridas na academia se percam na conflituosa 

realidade da sala de aula. Ou seja, ao propor a leitura de literatura como um recurso 

para alfabetizar sua turma, não fundamentou sua proposta apenas na convicção de que 

tinha que fazer com que seus alunos aprendessem a ler, mas recorreu ao seu referencial 

teórico, às leituras que fizeram parte da sua formação acadêmica. Daí a relevância de 

os professores que atuam como formadores de leitores terem contato com textos que 

proponham uma renovação contínua de suas ações frente às atividades de leitura, 

reafirmando a importância de uma prática de ensino que alie as reflexões teóricas ao 

contexto pedagógico, em especial no que concerne ao uso do texto literário. 

Dessa forma, ao recorrerem à literatura como um dos caminhos para a 

alfabetização e para a formação de uma cultura de leitores literários, os professores 

legitimam seu potencial educativo e formativo, aspecto evidenciado na narrativa das 

professoras Maria e Mulan ao darem conta das experiências exitosas que tiveram com 

seus alunos. Ademais, por sua natureza sedutora e pela multiplicidade de saberes que 

comtempla, ela “[a literatura] é a condição de o ensino tornar-se mais satisfatório para 

seu principal interessado – a criança ou o jovem, isto é, o aluno de modo geral”. 

(ZILBERMAN, 1993, p. 22). 
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Ensinar leitura de literatura requer planejamento 

 

Pela significativa contribuição que permite à atividade docente, o planejamento 

é por extensão um dos instrumentos pedagógicos utilizados por professores para 

sistematizar ações de ensino na sala de aula. É através dele que esses profissionais 

organizam seus trabalhos e orientam suas ações educativas no sentido de 

desenvolverem estratégias que facilitem a aprendizagem dos alunos. Planejar pressupõe 

previsão e decisão, além de outros aspectos na pretensão de garantir a eficiência e 

eficácia de uma ação. Significa também rever a prática, avaliar o que deu certo e o que 

não deu. Por isso o planejamento, como afirma Libâneo (1994, p.221), tarefa docente 

que inclui tanto a previsão das atividades didáticas em termos de organização e 

coordenação em face dos objetivos propostos, quanto à revisão e adequação no 

decorrer do ensino. 

Nesse sentido, 84,21% dos professores entrevistados compreendem que a 

mediação do texto literário deve vir sempre ancorada por um planejamento, 

principalmente porque, aliado ao ensino de leitura, o livro de literatura transita na sala 

de aula nas diversas situações educativas, daí também emergir a concepção do caráter 

transdisciplinar do texto literário. 

Entendemos que a ação de planejar favorece ao trabalho pedagógico a 

orientação no sentido do passo a passo da mediação, visto que leva em consideração o 

aprendiz, a seleção do texto e os propósitos e procedimentos da leitura. Aqui vale 

ressaltar o fator intencionalidade mencionado pelos docentes. Dezessete deles disseram 

que por trás da escolha de um livro literário há sempre uma intencionalidade; mesmo 

quando a proposta seja a leitura por fruição em que não há um sentido estritamente 

pedagógico, o professor procura observar a espontaneidade dos alunos com o livro, se 

procuram com menos ou mais imagens, se dialogam com os colegas no sentido de 

mostrar se gostaram ou não do que leram, pois esses momentos indicam se a formação 

leitora está acontecendo. 

 Por essa razão, segundo Sampaio (2005), a mediação por ter então esse caráter 

intencional decorre de uma ação planejada com o intuito de alcançar determinados 

objetivos, denotando assim, o papel do professor. 

Outro aspecto destacado pelos professores entrevistados refere-se à avaliação. 

Ao implementarem uma aula com leitura literária, há sempre um trabalho avaliativo. 
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São rodas de conversas, resumos, reescrita do texto, dentre outras atividades que 

orientam o docente no sentido de avaliar, inclusive, a recepção por parte dos aprendizes 

no que concerne à escolha do livro. 

Compreendemos que cada professor, ao elaborar o seu planejamento, o faz, 

geralmente, em função de seus projetos, informações advindas de diversas fontes, bem 

como das experiências vivenciadas no trabalho, sejam isoladamente ou no contato com 

os pares e/ou alunos etc. Há de se convir que os esquemas de ação, rotinas e condutas 

pedagógicas a serem desenvolvidas em resposta a certas peculiaridades da situação são 

variáveis que estão em constante processo de reformulação. Por isso, o planejamento 

deve ser flexível, já que situações imprevistas podem ocorrer, o que solicita do docente 

dinamismo para agir também durante a ação e, assim, poder replanejá-la. Ao rever o 

que deu certo e o que merece ser reformulado, o professor avalia a ação e também se 

autoavalia.  

Portanto, planejar significa, além de tudo, refletir na ação, sobre a ação e por 

extensão sobre a prática. Podemos perceber essa situação no relato da professora Flora, 

que, ao discorrer sobre as situações “emergenciais”, ressalta que elas exigem uma 

solução imediata, muitas vezes distante dos objetivos previstos no planejamento, 

desencadeando reformulações necessárias.  

 

Flora: [...] acho necessário que no planejamento semanal, que na 

verdade o planejamento é diário, porque você faz um 

planejamento semanal, mas só que diariamente você vai sempre 

colocando alguma coisa a mais.[...] digamos que você descobriu 

uma coisa muito sutilmente que é preciso você acrescentar. Então 

é diário. É diário até porque você no momento que está 

trabalhando surge uma coisa nova e você vai ter que trabalhar 

aquilo. Então você vai criar algo em cima do que você planejou 

que envolva aquele problema que surgiu naquele momento. Tem 

que ser. Porque se uma criança surge com alguma dificuldade 

naquele momento que não está contemplado na sua aula, você 

tem que dar um jeito porque não pode passar para o outro dia, 

tem que ser trabalhado naquele momento. 

(Destaque nosso) 
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Ou seja, as situações que levaram a professora Flora à compreensão de ter que 

tomar decisões imediatas durante uma atividade planejada, contribuiu também para que 

ela reavaliasse seu planejamento, no sentido de desenvolver estratégias para a melhoria 

de sua prática e assim atender às necessidades de seus alunos. 

Essa postura é o que Perrenoud (2002, p. 33-34) denomina de  “reflexão durante 

o calor da ação”, que tem “[...] de ser rápida; ela guia um processo de decisão sem a 

possibilidade de recorrer a opiniões alheias, nem pedir um tempo”. O autor acrescenta 

que uma importante parcela da reflexão na ação induz-nos a decidir apenas se devemos 

agir de forma imediata ou postergar a ação para que possamos refletir mais 

tranquilamente.  

Por outro lado, o autor diz que os fatores motivadores da reflexão são múltiplos, 

vão desde um problema a ser resolvido à vontade de compreender o que está 

acontecendo. Aliada a essa compreensão ele reforça que a postura reflexiva de um 

professor possibilita que ele construa novos conhecimentos que serão reinventados na 

ação. Seus objetivos, seus procedimentos, suas evidências e seus saberes são 

constantemente reexaminados. 

Além disso, outro aspecto que não podemos desconsiderar refere-se à 

relevância da experiência docente na ação de planejar. “É ela que designa a noção de 

verdade da vivência prática de professores” (TARDIF; LESSARD, 2005, p. 285). Nos 

relatos dos entrevistados observarmos como eles recorrem ao saber acumulado na 

carreira para atingir seus objetivos tanto no que se refere a proposta da aula, no caso 

aulas de leitura de literatura, quanto à adaptação aos interesses dos alunos e da turma. 

No caso da professora Primavera, ao falar sobre como planeja suas aulas, 

desenvolveu a seguinte reflexão: 

 

Primavera: [...] puxando as minhas experiências, tem que ter o 

ambiente. Inclusive na escola pública isso é muito difícil. A gente 

tem que garimpar muito pra poder vir encontrar um aluno, uma 

realidade familiar que possa se aplicar a isso que a gente tá 

propondo.  E que seria o ideal. [...] que a criança consiga ter um 

ambiente de formação na casa dele, primeiramente, pra depois a 

gente conseguir também na escola. 

(Destaque nosso) 
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Nesse relato observamos como a ação de planejar desencadeia não só reflexões 

no que se refere aos objetivos de uma aula, mas se reflete na prática como um todo. Na 

tentativa de demonstrar que vários fatores podem contribuir ou não para o sucesso da 

atividade, Primavera traz a sua experiência como reforço para seu discurso.  

Para a professora Maria as experiências adquiridas no decorrer da prática 

docente são extremamente importantes, pois são elas que garantem o sucesso dos seus 

projetos de leitura. O fragmento de fala a seguir nos dá conta de como ela conseguiu 

desenvolver um projeto de leitura, os erros e acertos que lhe deram subsídios para 

continuar trabalhando dessa forma. 

 

Maria: [...] eu penso assim, que aquele ano embasou a minha 

prática até então. Sempre trabalho com projeto de leitura. [...] No 

ano seguinte, isso foi em 2008, trabalhei com a turma um novo 

projeto de leitura, já com mais experiência, porque corrigi os 

erros do outro. [...] tudo isso são saberes que eu fui adquirindo à 

medida que fui colocando em prática, eu ia vendo coisas que tavam 

dando certo. Deu certo, deu resultado, eu já trazia. [...] À medida 

que eu fui aprimorando, fui melhorando, fui vendo, então são 

saberes que eu fui adquirindo. A importância do projeto de leitura, 

a questão do aluno ser participativo, de você deixar ele construir 

como é que vai ser todo o processo. 

(Destaque nosso).  

  

Em todo caso, prática, ação, experiência, reflexão, planejamento, todos esses 

elementos transitam na vida profissional de docentes. Embora analisados 

separadamente, se coadunam e confluem norteando suas práticas, alicerçando seus 

saberes. 

Diante das reflexões e das análises que desenvolvemos quanto à fala dos 

entrevistados, ao consideramos os saberes que eles têm sobre literatura, surgiu o 

entendimento de que  a mediação pedagógica do planejamento para ensinar leitura de 

literatura faz-se necessária pela relevante contribuição que ela empresta ao processo 

educativo. Vale ressaltar que a ação de planejar aulas com a leitura literária, para os 

professores, é um saber formalizado na academia, no entanto, ele só se consolida na 

prática docente, pois apenas no contexto de sala de aula o planejamento adquire forma, 
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sentido e expressão. Para tanto, procuramos analisar as concepções dos entrevistados 

considerando seus objetivos e os critérios que usam, como a faixa etária dos 

aprendizes, o livro a ser lido e a avaliação, para fundamentar a ação de planejar aulas 

de leitura com livros literários. 

Vejamos o que revelam algumas entrevistas: 

 

Chapeuzinho: [...] pra planejar uma aula de literatura, [...] primeiro 

eu escolho um texto dentro de alguma dramática de sala ou fora 

de sala que eles trazem. [...] por exemplo, na sala da tarde, [...] 

apareceu um probleminha de sala e tal porque o pai foi morto na 

frente da família. Era uma questão muito forte na sala, todos falavam 

e assim, a questão da morte, do impacto da morte [...] eu procurei um 

texto que me agradava muito que era o texto chamado a semente ou a 

sementinha. [...] peguei o texto, reli, tentei retirar as questões 

primordiais que o texto discutia, isso no meu planejamento. [...] eu 

tenho, além de tudo a obrigação de contar a história, recontar a 

história e reconstruir a história fazendo a ponte com o contexto 

que a sala dispõe. [...] pra avaliar uma aula dessa. [...] primeira 

coisa que eu avalio é a receptividade, se foi bem aceito. Porque se 

não for bem aceito eu vou escolher outro estilo de texto pra poder 

trabalhar. Então primeira coisa é a receptividade. Se foi bem aceito, 

se foi bem recebido, aí eu continuo fazendo a mesma coisa 

(Destaque nosso). 

 

Peter Pan: [...] quando eu vou selecionar um texto para os meus 

alunos... o título é muito sugestivo, certo! E, assim... textos que 

agucem a imaginação e ver assim o autor, o ilustrador. [...] os 

livros didáticos sempre trazem sugestões de livros de leitura e agente 

sempre não tem aquele livro, mas pega um semelhante, pega um 

autor que... e assim... é tem argumento e autoridade pra trabalhar  

aquele livro. [...] Então... elementos da capa, autor, tipo de texto, 

é... o formato, o que o autor quer passar, a mensagem, se essa 

mensagem se adequa aquele tipo de público... tudo isso é levado 

em conta. 

(Destaque nosso). 
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Mulan: [...] eu não planejo muito o uso dos textos literários na 

sala. [...] eu trago três opções e aí qual que é mais legal? Leio os 

títulos, eles olham as capas. Porque assim, em poucas situações eu 

gosto de trabalhar, que eles interpretem os textos. Gosto que eles 

sintam mais prazer, leitura por prazer. [...] Quando eu vou 

escolher os livros eu observo se as figuras sejam fáceis deles 

observarem e entenderem, é... a capa e o título a gente trabalha o 

nome do autor, pra eles ficarem mais interessados e quando chegar 

já ver o título, o nome do autor  e editora. [...] e o ilustrador que 

eles gostam tanto das figuras que a gente também tem que 

valorizar o ilustrador. [...] então, eu observo se cada página tem 

uma quantidade razoável de texto, de escrita porque se é muito 

longo aí eles ficam cansados.[...] são muitos textos que a gente 

trabalha e alguns momentos são textos só pra fruição, só pra o 

aluno se deleitar na leitura e outras vezes são textos pra eles 

fazerem reflexões também... 

(Destaque nosso) 

 

Rapunzel: [...] eu levo em consideração pra planejar uma 

aula,[com livros de literatura principalmente, [...] quando a aula 

necessita que a gente trabalhe muito a questão da alfabetização e 

letramento, [...] porque  eu acho que o suporte do texto é muito 

importante. 

(Destaque nosso). 

 

Pocahontas: [...] eu sempre faço esse paralelo dentro do que a 

gente tá trabalhando. [...] trabalhei um projeto Moradia [...] 

procurei livros que falassem de casas.  Então eu trouxe a casa 

sonolenta. [...] aí fui resgatando livros de histórias infantis que falam 

de casa [...] João e Maria [...] João e o pé [...] a história dos três 

porquinhos [...] tentei fazer essa junção pra incentivar a leitura e pra 

amadurecer nele o que a gente tava trabalhando no momento que era 

sobre moradia [...] quando a gente planeja um projeto, a gente vai 

buscar subsídios pra aquele projeto sair. O que que você pode 

trazer pra melhorar aquele projeto? [...] pra ajudar eles na 

escrita de palavras, no conhecimento de letras. [...] aí eu busco 
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leituras, livros que falem do alfabeto, que falem da variedade de 

palavras. Então eu planejo dessa forma, levando em consideração 

isso. [...] quando eu vou avaliar, eu observo quem é que teve mais 

facilidade de fazer, porque já tem o conhecimento melhor do 

alfabeto, tem interesse mais na leitura. [...] ou vai lá e escreve e 

pede pra fazer no quadro. [...]então assim, a leitura ela permite a 

criança fazer essas inferências. Ele traz leituras que ele tem, 

experiências. 

(Destaque nosso). 

 

Alice: [...] quando eu vou planejar, depende muito do que a gente 

tá trabalhando também [...] depende também da minha turma. 

Eu já peguei livros pra trabalhar com eles a questão do respeito, 

de pais separados [...] têm livros que eu olho e digo esse aqui é a 

cara da minha turma, eles vão adorar! Coisas de adivinha, de 

suspense [...] eu vou, geralmente à biblioteca, [...] eu vou trabalhar 

fábulas, eu trago uma fábula pra trabalhar na semana, vejo um que 

não é fábula, mas que eu sei que eles vão gostar porque é uma 

história diferente ou então pego um conto que eu sei que eles já 

conhecem, mas eu pego uma versão diferente desse conto como eu 

trabalhei ano passado O chapeuzinho Vermelho menino, os 

chapeuzinhos coloridos. Então eles já conheciam Chapeuzinho 

Vermelho, mas eles não conheciam a outra. [...] geralmente os meus 

alunos, aqui da manhã, eles gostam muito de livros que tenha um 

suspense, que chegue a um final pra descobrir o que foi que 

aconteceu ou histórias diferentes. [...] a minha turma da tarde é 

terceiro ano, já são maiores a maioria já sabem (sic) ler e 

escrever. Eles não gostam de certas histórias. Tem que ser uma 

história que chame a atenção deles, que tenha dinamismo, que 

consigam prestar atenção. 

(Destaque nosso). 

 

O primeiro aspecto que destacamos quanto à elaboração do planejamento com o 

livro de literatura, refere-se à preocupação que os professores têm em escolher textos 

que atendam a uma necessidade de ensino. Mesmo quando procuram e selecionam 
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livros que abordem situações de conflito, valores éticos e morais ou mesmo só para 

leitura deleite, implicitamente objetivam ensinar alguma coisa.  

O segundo aspecto refere-se ao passo a passo da ação de planejar. Como esses 

profissionais sistematizam as atividades de leitura com o texto literário, seus objetivos 

e quais as questões norteadoras dessa prática. 

No primeiro caso, destacamos a fala das professoras Alice e Chapeuzinho. 

Embora Alice diga que o primeiro passo para seu planejamento ocorra mediante a 

escolha de livros literários que chamem a atenção dos alunos e se adequem a faixa 

etária deles, visto que leciona com graus de ensino diferentes, suas escolhas são 

determinadas pela necessidade da turma, sejam elas de conteúdos ou só de reflexões. 

 Na avaliação, assim como Chapeuzinho, ela valoriza em especial a recepção do 

texto, o que determina o êxito da atividade. Já a professora Chapeuzinho planeja suas 

aulas considerando, principalmente, como a leitura de literatura pode auxiliar na 

solução de conflitos ou problemas enfrentados por seus alunos, dentro e fora da sala de 

aula. Para a docente, planejar aulas requer uma leitura sensível do texto literário, no 

sentido de poder apropriar-se do seu significado, de compreender sua “mensagem”. 

Para tanto, nos apresenta os passos que segue considerando desde a escolha do livro, o 

objetivo da atividade, o público e a avaliação. 

Na continuidade da sua fala, Chapeuzinho nos disse que, após a leitura, segue 

explorando a oralidade da turma, considerando a forma como os alunos se expressam, 

dialogam com o texto, elaboram inferências. Além disso, não deixa de desenvolver 

uma produção escrita, momento em que eles reescrevem a história. No que concerne à 

avaliação, ela considera que o mais importante é a recepção da obra, se foi bem aceita e 

se atendeu às necessidades da turma, principalmente se se adequou ao contexto da 

situação em questão. 

Dalvi (2013, p. 83) diz que avaliar é um dos princípios que devem ser levados 

em consideração para o trabalho com a literatura na escola. Segundo ela, avaliar 

significa, dentre outras coisas, “promover a aprendizagem e principalmente a 

aproximação e o respeito.” Significa também ter “critérios claros e enunciáveis, [...] 

partir do diálogo, [...] avaliando a própria avaliação: a afetividade e a qualidade da 

leitura [...]” Dessa forma, a avaliação não apenas leva em conta o momento em que a 

ação pedagógica está acontecendo, abrange toda a dinâmica da sala, desde a 

necessidade dos alunos ao que foi proposto pela atividade. 

O relato da professora Chapeuzinho nos chama a atenção pela dinâmica com 
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que ela sistematiza seu planejamento. A escolha do livro obedece a uma situação que 

solicita da docente uma atitude, o posicionamento de um leitor mais experiente. Para 

tanto, ela convida a turma para uma leitura compartilhada em que possam refletir sobre 

um problema que surgiu na sala. “Nesse caso o planejamento ganha significado 

especial na relação com o contexto de aplicação” (FREITAS, SAMPAIO, 

AMARILHA, 2003, p. 6), visto que na seleção do texto a professora levou em 

consideração a pertinência das informações ali contidas, no sentido de adequá-las ao 

contexto daquele momento da sala. Na continuidade da mediação, ela valoriza a fala 

dos alunos, solicitando que eles conversem sobre o texto, que exponham suas ideias e 

impressões.  Por fim, conclui a atividade estimulando a releitura no sentido de propor a 

produção escrita. Momento em que o aluno assume a posição de autor do seu próprio 

texto. 

Essa situação em que os professores solicitam a produção escrita ao concluírem 

a leitura do texto literário demonstra a compreensão de que, na prática, leitura e escrita 

são eixos inter-relacionados no trabalho com a literatura. Os PCN de língua portuguesa 

mencionam, dentre outras coisas, “[...] que a possibilidade de produzir textos eficazes 

tem sua origem na prática de leitura, espaço de construção da intertextualidade e fonte 

de referências modelizadoras” (BRASIL, 1997, p. 40). Compreendemos que no 

trabalho com a produção de textos, seja para recriar uma narrativa literária, na 

produção de um poema ou mesmo para relatar algo, os alunos têm a oportunidade de 

“criarem seus próprios textos e de avaliarem o percurso criador”. Daí a relevância de 

práticas dessa natureza. 

Elementos como o título, a ilustração, a capa, o formato do texto, a 

“mensagem” e o autor são para o professor Peter Pan aspectos que não podem deixar 

de ser contemplados no planejamento de aulas de leitura de literatura. Segundo ele o 

título de um livro pode chamar muito a atenção, instigar a curiosidade. Por isso procura 

sempre amparar suas escolhas em autores que tragam essa perspectiva. Na avaliação, 

contempla a oralidade dos alunos e procura explorar essas informações, para tanto usa 

como recurso uma ficha, além de solicitar da turma uma produção escrita sobre as 

impressões a respeito do livro. Dessa forma avalia a recepção da turma e os avanços na 

leitura e na escrita. 

Na concepção de Elizabeth Baldi (2009), é importante que, em uma proposta de 

leitura com os textos literários, o professor procure, na mediação pedagógica, 

desenvolver mecanismos para motivar o aluno a ter desejo de ler. Explorar a capa, a 
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ilustração, o autor, ou mesmo o título, são aspectos que ela considera  que merecem 

atenção na hora de elaborar o planejamento de aulas de literatura. Na proporção que o 

professor Peter Pan investe nesses referenciais, proporciona aos alunos fazerem 

inferências, previsões ou mesmo experimentarem o desejo de ler, de procurar outros 

livros, pois, como ele mesmo disse “o título é muito sugestivo”, pode sugerir outras 

buscas. 

A professora Mulan orienta seu planejamento na perspectiva de promover a 

leitura por prazer para seus alunos. Observamos que embora diga “eu não planejo 

muito o uso dos textos literários na sala”, suas ações revelam bem mais que isso. O 

planejamento sistemático pode não acontecer, mas percebemos que ela tem um cuidado 

em selecionar os livros, com mais ou menos figuras, textos longos ou curtos. Até o 

aspecto físico da sala ela leva em consideração “eu faço a leitura aqui, em algum ponto 

da sala, em que as figuras sejam fáceis deles [os alunos] observarem e entenderem”. 

Assim como o professor Peter Pan, Mulan também valoriza o projeto gráfico do livro 

procurando explorar todos os elementos. Procedimentos dessa natureza se justificam 

principalmente com crianças que ainda não dominam ou têm pouco domínio da leitura 

e da escrita. 

A esse respeito, Amarilha (2009, p. 39 e 41) em seu artigo Imagens sim, 

palavras não, apoia algumas de suas reflexões em Sandroni e Machado (1987, p.17), 

pois, segundo eles, “a criança precisa do  auxílio da ilustração – que tem uma 

linguagem direta – facilitando o entendimento das palavras. A quantidade de texto em 

cada página é muito importante.” Aliada a essa compreensão a autora afirma que “nos 

primeiros estágios da leitura as imagens são tão importantes quanto as palavras [...] 

visto que  além de deter o enredo da história, também sinaliza sobre o significado das 

palavras” 

No entanto, ela alerta que a escola precisa ter essa clareza no sentido de os 

professores não ficarem presos ao número exacerbado de ilustrações de um livro a 

ponto de esse ser o principal critério que oriente suas escolhas. É importante que a 

ilustração seja um dos instrumentos do processo da leitura, mas que os pequenos 

leitores possam avançar saindo do pictórico para o verbal. 

Essa compreensão, observamos bem marcada no discurso da professora Mulan 

e do professor Edson. São aspectos bastante explorados pelos dois, que atuam com 

alunos de 3º ano. No entanto, percebemos que eles não restringem suas escolhas tendo 

apenas a ilustração como parâmetro. É apenas uma das estratégias que usam para 
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despertar o interesse da turma, o que geralmente, segundo seus relatos, dá resultado. 

Segundo Dalvi (2013, p. 82), a atividade de leitura literária solicita pesquisa e 

pesquisa traz conhecimento. “Para ler um texto, é necessário saber sobre ele, seu autor, 

seu suporte, seus contextos, seus mecanismos, seus diálogos intertextuais, suas alusões 

à história.” Dessa forma as estratégias de abordagem do texto literário vão além do 

campo estético, sugerindo outros diálogos. Assim, ao explorarem esses aspectos do 

livro, Mulan e Peter Pan instituem na sala de aula um ambiente de pesquisa, suscitando 

outras leituras, proporcionando aprendizagens. 

A professora Mulan, na continuidade da entrevista, disse que semanalmente, ela 

e outras professoras se encontram para estudos e nesses momentos trocam 

experiências, informações e indicam leitura de livros.  “Nós estudamos semanalmente e 

uma vai indicando um livro pra outra. Ah, você já leu a história da Dona Fofa? Já leu 

a história da Girafa Mary Palmer? Que tem todo um contexto com a questão dos 

desafios pra criança se estimular pra querer aprender.” (Mulan). Embora, como já 

mencionamos, diga que não faz planejamento para aulas com a leitura de literatura, 

inferimos que todas as ações, desde as estratégias aos objetivos implicitamente 

sinalizam para a relevância da sistematização prévia de procedimentos dessa dimensão. 

No caso das professoras Rapunzel e Pocahontas que atuam com alunos de 1º 

ano, observamos que a ação de planejar aulas com o livro de literatura tem por objetivo 

principal trabalhar a linguagem tanto pela via da leitura, quanto pela via da escrita. Ou 

seja, como as crianças do primeiro ano se encontram no processo de alfabetização, em 

que ensinar o código da língua escrita e ensinar as habilidades de ler e escrever se 

impõem naturalmente pela lógica do processo como necessidade básica, as professoras 

ancoram as atividades tendo como suporte o livro literário. 

 A fala de Pocahontas anuncia como ela se preocupa em articular as histórias no 

sentido de explorar a intertextualidade dos textos que seleciona, favorecendo não só a 

formulação de inferências por parte das crianças, como também ampliando seus 

repertórios. Além disso, ela também procura observar, quando avalia, como as 

experiências dessas leituras são reproduzidas no grau de maturidade dos aprendizes, 

consequência do processo de alfabetização. Em relação aos critérios que usa para 

selecionar os livros, disse-nos que, ao se especializar em educação infantil e ter como 

foco a leitura de literatura, aprendeu a trabalhar a leitura com os pequenos no sentido 

de ter uma técnica diferente, de saber que livros são indicados para determinada idade, 

se o livro tem mais gravura, tem menos texto, de como  indicar para os alunos para  
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incentivar a leitura  e assim adquiram  também o gosto por ler. 

Quanto à professora Rapunzel, no planejamento de aulas de leitura de literatura 

as ações são dimensionadas no sentido de alfabetizar e letrar os alunos, situação que na 

continuidade da sua fala pudemos observar.  De acordo com o que nos disse, o texto 

literário proporciona ao aluno dialogar com outras fontes de informações, além de 

auxiliar na aprendizagem da leitura e da escrita, passa informações, instrui o leitor. E 

isso, segundo ela, pode ser observado “no feedback que, às vezes, o aluno lhe dá, é o 

saber da transformação, da mudança que o aluno faz diante de algumas leituras”. Daí a 

importância de explorar o ambiente da biblioteca e da sala de vídeo porque 

compreende que “os alunos estão envolvidos em todos os tipos de situações.” Por isso 

reforça a importância de na biblioteca lerem também revistas de informações 

científicas, de se manterem informados, de na sala de vídeo, assistirem “filmes em que 

a literatura esteja presente” no sentido de mexer com seu imaginário, mexer com suas 

emoções. Tudo isso “porque eles transitam em diversos ambientes, em que muitas 

informações são assimiladas”. 

Nos dois casos, observamos que o objetivo maior das professoras ao planejarem 

aulas de leitura de literatura é proporcionar aos alunos situações de ensino de leitura e 

de escrita, mas a dinâmica do texto literário por si só impõe, sugere e oportuniza bem 

mais que isso. Daí as inferências que as docentes fazem ao avaliarem a recepção dos 

livros trabalhados. Na dimensão que avaliam como os alunos avançam na leitura e na 

escrita, avaliam também como essas experiências correspondem às expectativas desses 

pequenos leitores, bem como suas escolhas repercutem na formação deles. Esse 

aspecto valida a importância da avaliação, visto que ao avaliarem estão avaliando sua 

própria prática, refletindo, como já mencionado, na ação para a ação. 

A partir das situações analisadas concluímos que os professores planejam suas 

aulas de leitura de literatura sempre com o propósito de ensinar algo. Dessa forma 

pontuamos as seguintes situações em que no planejamento o suporte livro/literatura se 

faz presente: 

 

 Ensinar valores éticos e morais; 

 Ensinar conteúdos curriculares; 

 Explorar a natureza estética do livro; 

 Alfabetizar e letrar. 
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Em se reportando à sistemática do planejamento, os professores levam em 

consideração a faixa etária dos alunos, a seleção do livro - temática - a recepção da 

turma. No quesito avaliação, eles observam principalmente se o livro foi bem aceito, se 

agradou aos alunos e, por último, se atendeu aos objetivos previstos. 

Em todo caso, o que fica claro quando se trata do texto literário é que os 

professores não medem esforços em explorar seu potencial. Embora defendamos, e eles 

também, que a leitura de literatura deva ser prazerosa e espontânea, compreendemos 

por razões já mencionadas que a literatura precisa participar das diversas situações de 

ensino na escola. Principalmente que passe a ser compreendida como “prática, como 

atividade, [...] como ato de comunicação, em que haja um interesse pelo conteúdo 

existencial das obras, pelos valores éticos e estéticos de que são portadoras.” 

(ROUXEL, 2013, p. 18). 

Só assim, compreenderemos porque hoje no contexto de sala de aula a literatura 

se faz tão presente e seja tão solicitada por professores e alunos. E é exatamente pelo 

expressivo eco das palavras dos entrevistados que comungamos com Rouxel (2013) no 

sentido de revermos nossas concepções, acerca da leitura de literatura, sobretudo pelas 

múltiplas possibilidades de diálogos que ela nos permite e principalmente por ser 

“plena de saberes sobre o homem e sobre o mundo”. (COSSON, 2011, p. 16).  

 

2.4. Saberes oriundos das experiências com a docência 

 

O último bloco das nossas análises refere-se aos saberes oriundos das 

experiências com a literatura na docência. Neste momento do trabalho muito do que já 

tratamos nos blocos anteriores ressurge no discurso dos entrevistados, na dimensão de 

que na sala de aula os saberes adquiridos nas etapas que antecedem o ingresso na 

docência se confirmam, se consolidam ou não, visto que muitos deles são 

redimensionados e ressignificados  dada as especificidades da escola, dos pares, da 

comunidade escolar. Como exemplo, podemos nos reportar aos saberes sobre a leitura 

de literatura no processo de alfabetização e sobre o planejamento na mediação do texto 

literário. Embora adquiridos na etapa da formação para a docência, é no cotidiano da 

prática docente que são postos à prova e nesse movimento entre a teoria e a prática 

sofrem reinterpretações, são readequados em vista da situação dos alunos, das 

necessidades curriculares e das próprias convicções do professor. 
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 Nesse sentido, a sala de aula passa também a ser o ambiente em que outros 

saberes são construídos. A professora Bela reflete bem essa compreensão. Para ela, não 

há como negar a importância dos saberes adquiridos no decorrer da formação, mas é na 

experiência de sala de aula que ela deposita sua maior confiança. Nas suas palavras “o 

que faz o professor ser professor é a experiência que ele passa dentro de sala de aula. É 

o mundo dos alunos que ele ensina.” 

Concernente a isso, Tardif et al. (1991, p. 234, grifo dos autores), ressalta que 

“os saberes da experiência não são saberes como os demais, eles são, ao contrário, 

formados de todos os demais, porém retraduzidos, ‘polidos’ e submetidos às certezas 

construídas na prática e no vivido.” De fato, os professores ao desenvolverem suas 

reflexões no decorrer das entrevistas, demonstram que os saberes da prática docente 

são os resultados de todos os saberes adquiridos no decorrer da formação. E mais, 

acrescentam que as relações que estabelecem com os alunos, sejam no âmbito 

profissional como no afetivo, em muitos casos, determinam o sucesso do processo de 

ensino e da aprendizagem. 

Diante do exposto, em se tratando das experiências com a leitura de literatura 

no ambiente da sala de aula, os professores destacaram, dentre outras coisas, que seus 

saberes sobre literatura perpapassam pela compreensão de que a formação de alunos 

leitores de literatura precisa de ambiente físico na escola, ou seja, um ambiente de 

silêncio, em que principalmente a biblioteca possa ser a extensão da sala de aula no 

sentido de subsidiar o trabalho com o texto literário. Por outro lado, eles defendem uma 

rotina de leitura com atividades sistemáticas, sejam elas para a fruição, para explorar 

conteúdos curriculares ou temas éticos. Além disso, enfatizam que a leitura literária 

auxilia na aprendizagem de forma ampla, pois contribui para a aquisição da linguagem 

escrita e verbal, o que legitima suas múltiplas possiblidades de ensino. 

Para atender a nossa necessidade de análise procuramos aglutinar esses aspectos 

em dois saberes. A saber: 

 

 A Literatura é transdisciplinar. 

 A formação de leitores de literatura solicita rotina de leitura. 
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A Literatura é transdisciplinar 

 

No conjunto dos entrevistados 57,89%, ou seja, onze professores, defendem o 

uso do texto literário para o ensino de conteúdos curriculares, principalmente por 

entenderem que na sala de aula a leitura de literatura proporciona ao aluno aprender 

com prazer. Além disso, por meio dela, alunos e professores dialogam com outras 

disciplinas, o que torna o ensino mais promissor e mais abrangente. 

Diante dos dados, procuramos evidenciar quais os argumentos que os docentes 

usam ao utilizarem a literatura como recurso de ensino, bem como compreender como 

articulam esse saber no sentido de possibilitar e promover um ensino dialógico, em que 

de fato a transdisciplinaridade aconteça. 

O significado que os docentes dão à palavra transdisciplinaridade refere-se de 

forma mais precisa à maneira como a literatura pode se comunicar com as outras 

disciplinas, desencadeando aprendizagens diversas em uma dinâmica que 

envolve|desenvolve pensamento, sentimento, intuição, cognição e emoção. No entanto, 

vale salientar que na fala dos entrevistados não identificamos a palavra 

transdisciplinaridade, mas suas ações com o texto literário nas situações de ensino 

sugerem esse entendimento. 

Ferreira (2007), em sua tese A literatura na sala de aula: uma alternativa de 

ensino transdisciplinar, entende e defende que o texto literário não deve ser em sala de 

aula um mero instrumento de ensino. No entanto, na defesa de que a literatura ensina 

de um jeito muito particular, não nega que se bem trabalhada em uma proposta 

transdisciplinar amplia a capacidade de interação de uma disciplina com a outra e 

melhora a capacidade de argumentação dos interlocutores.  

Embora o discurso dos professores entrevistados não traga essa dimensão 

aprofundada da complexidade do termo transdisciplinaridade, o que queremos mostrar 

é que, de certa forma, ao usarem o texto literário para dinamizar o ensino de conteúdos 

curriculares ou para tratarem da formação humana dos alunos não deixam de apontar 

nessa direção, visto que o texto em sala não é explorado somente como via de ensino, 

mas com outros propósitos. Os entrevistados, por tudo o que já expusemos aqui, 

demonstram que a leitura literária solicita do leitor o diálogo com outras áreas de 

conhecimento. 
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Para a professora Bela, quando um texto literário sugere outras leituras, o aluno 

amplia seus conhecimentos. Como exemplo citou um dos momentos em que trouxe um 

livro que falava sobre plantas carnívoras e de como os alunos ao discutirem a história 

fizeram inferências solicitando conhecimentos sobre geografia. Segundo ela “eles 

ampliaram o conhecimento que eles têm e não só naquela área de língua portuguesa 

[...] mas entrou na geografia também.” Outro livro trazia personagens negros, momento 

que a professora aproveitou para trabalhar a disciplina de história, sobre a formação do 

povo brasileiro. Nos dois casos, a professora Bela demonstra como essas situações de 

ensino, tendo como suporte o texto literário, são importantes, pois favorecem a 

aprendizagem dos alunos. Ao dizer “quando eu estudo história eu também estou 

estudando literatura” ou “pra que eles entendam que não é só o português que estuda 

literatura, eu estudo literatura em tudo que eu faço”, reforça seus argumentos 

legitimando que a literatura pode e deve, segundo uma proposta transdisciplinar, ser 

utilizada como via de ensino, visto que “amplia a capacidade de interação de uma 

disciplina com a outra” (FERREIRA, 2007, p. 249-250). 

O relato da professora Alice dá conta de uma situação em que a leitura de um 

livro despertou nos alunos interesses voltados à disciplina de ciências, ocasião em que 

procurou reavaliar seu planejamento para em outra oportunidade explorar essa 

dimensão transdisciplinar que o texto solicitou. Embora ela não diga explicitamente na 

entrevista, em conversa informal nos disse que o professor precisa ter muita atenção ao 

levar um livro de literatura para trabalhar determinado assunto, para não correr o risco 

de desperdiçar oportunidades de desenvolver a transdisciplinaridade na aula. 

Vejamos um fragmento de sua fala: 

 

Alice: Eu li um livro um dia desses que era As princesas soltam 

pum. E quando foi no final eles conversaram, conversaram e 

falaram que achavam que as princesas soltam pum mesmo e um 

aluno meu olhou pra mim e disse assim: tia, deixe eu lhe fazer uma 

pergunta. Os bebês soltam pum na barriga também? 

(Destaque nosso). 
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Nesse caso, o que chama a atenção é que na continuidade da entrevista Alice 

disse que o planejamento dessa aula tinha como objetivo principal explorar a leitura 

fruitiva dos alunos, observar a recepção do texto, a oralidade e a parte escrita. No 

entanto, os questionamentos da turma lhe deram elementos para usar o mesmo texto 

explorando a disciplina de ciência. 

Outra fala que dá conta de situação semelhante nos chega pela professora 

Branca de Neve. Em seu relato ela nos disse que a literatura é um canal de 

conhecimento. “Cada história lida é uma aprendizagem”. Assim como a professora 

Bela, Branca de Neve também é uma apaixonada pela obra de Monteiro Lobato. Em 

uma situação de sala de aula, a professora levou um livro desse autor para contar uma 

história. Após a narrativa, percebeu que as crianças ficaram bastante entusiasmadas, 

principalmente pelo seu testemunho. A turma ficou sabendo que ela tinha na infância 

lido Sítio do Picapau Amarelo. Segundo Branca de Neve, a mediação do texto além de 

provocar o encantamento nas crianças, suscitou aprendizagens. Por isso sua fala revela 

que 

 

[...] o Sítio do Picapau Amarelo, Monteiro Lobato, [...] eu gosto 

muito das histórias dele, demais, porque [...] faz uma relação 

além do mundo imaginário de levar as crianças a viajar por 

aquela história, são as descobertas. Acaba trazendo para a 

realidade. [...] o conhecimento vai só aumentando. A leitura mesmo 

em si, leva a gente realmente a gente a encontrar esse saber, a chegar 

lá. Porque quando a gente busca esse saber, o saber [...] do 

conhecimento, das descobertas, não é isso? No livro, né. Porque o 

livro, cada página que a gente abre no livro é um encantamento e 

a literatura taí. Então a gente observa que cada história lida é uma 

aprendizagem. E isso a gente leva pra o resto da nossa vida, é uma 

coisa que ninguém vai tirar. É singular. 

(Destaque nosso). 

 

É bom pensar que são práticas simples, comparadas a algumas propostas de 

aulas transdisciplinares que requerem bem mais que isso. Porém, o que queremos 

destacar é que o livro de literatura ao contrário do que ainda se possa pensar, assumiu 

um lugar primordial no contexto de sala de aula solicitando do professor um olhar mais 
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reflexivo, cuidadoso, crítico. Por sua vez o leitor em formação – o aluno – precisa ser 

motivado a ampliar seu repertório de conhecimentos. Como disse a professora 

Rapunzel “eles [os alunos] transitam em diversos ambientes, em que muitas 

informações são assimiladas” ou solicitadas. Daí reafirmarmos a necessidade de os 

docentes dialogarem com as políticas de leitura de incentivo à formação de leitores. 

Familiarizar os leitores contemporâneos com novos suportes como modo de 

apresentação ao texto literário, incluindo não só o livro, mas o tablet, o cartaz, a 

gravação, o filme, a música, dentre outros recursos, são vias que certamente solicitarão 

desse leitor várias competências, porém contribuirão para seu crescimento intelectual. 

Certamente a recepção também será outra, mas o que é novo sugere várias 

possiblidades de aceitação ou rejeição. 

Para o Grupo de Pesquisa Literatura e Ensino - Universidade Estadual do Norte 

do Paraná - UENP, que tem se dedicado a pesquisar teorias e metodologias com a 

finalidade de instrumentalizar o futuro professor, incentivando-o a preparar melhor o 

convívio com o texto literário em sala de aula, implementar aulas transdisciplinares 

pressupõe a realização de ações que vão desde a sondagem de expectativas dos alunos, 

a seleção dos textos, a motivação, o aproveitamento da bagagem cultural dos 

envolvidos no processo de leitura, até a dinamização desse processo. 

Diante disso, o grupo elaborou um material na perspectiva de abordar o texto 

literário sob a ótica transdisciplinar. “São sequências didáticas construídas à luz da 

estética da recepção e das concepções de transversalidade e de transdisciplinaridade” 

(BOBERG, 2008, p. 5-6), tendo como suporte teórico Antonio Candido e Edgar Morin, 

dentre outros. 

As ideias propagadas por esse grupo demonstram que é possível desenvolver 

um trabalho transdisciplinar com o livro de literatura. Assim como com Ferreira 

(2007), comungamos com o grupo no sentido de que na incursão pela leitura de 

literatura “as disciplinas curriculares que se deixam atravessar pela 

transdisciplinaridade transformam suas epistemes e alcançam níveis elevados de 

compreensão sobre seus objetos de estudo.” (FERREIRA, 2007, p. 312). Também 

acreditamos que a leitura literária promove incursões do leitor pelo mundo da cultura e 

do conhecimento, permitindo associações de saberes, entrecruzamento de informações 

e novas reflexões. Certamente, o exercício constante dessa prática - que considera, 

acima de tudo, a participação efetiva do aluno - pode tornar os alunos cada vez mais 

estimulados a se envolverem em novos processos de leitura de textos literários. 
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Recorrendo mais uma vez ao trabalho de Ferreira (2007) e tendo como respaldo 

as experiências dos professores entrevistados, julgamos necessário e viável um trabalho 

transdisciplinar com o texto literário. Como ele mesmo afirma, a leitura literária se 

realizada adequadamente em sala de aula, é uma alternativa de ensino transdisciplinar e 

uma alternativa de ensino transdisciplinar é viável para a escola contemporânea. 

 

A formação de leitores de literatura solicita rotina de leitura 

 

No universo dos dezenove professores entrevistados, dezesseis afirmaram que a 

leitura de literatura é fundamental para a formação leitora de uma pessoa. 

Principalmente porque, como bem traduz as palavras da professora Maria, “a literatura 

é o relato de vida do próprio homem”. No entanto, segundo os docentes, para que essa 

formação de fato aconteça como experiência formativa, o aprendiz leitor precisa de 

ambiente, de acervo de qualidade e de mediadores capacitados. Para doze deles, isso 

inclui uma biblioteca com profissionais empenhados em promover atividades de leitura 

planejadas e sistematizadas em parceria com professores e demais segmentos da escola, 

além de práticas diárias em que o texto literário extrapole o ambiente escolar, no 

sentido de circular no ambiente familiar também. 

Dessa assertiva emerge o entendimento de que a formação de leitores de 

literatura solicita rotina de leitura. Para os docentes a sistematização de atividades 

diárias é significativamente relevante para incutir no leitor aprendiz o gosto e o prazer 

pelo ato de ler. Rotina de leitura é um dos saberes sobre literatura consolidados na 

experiência docente. 

Na maioria das vezes, o leitor em formação não tem na família um ambiente 

favorável à leitura. O acesso a material impresso nem sempre é possível, devido a 

problemas socioeconômicos, cabendo à escola propiciar essa formação. Essa realidade 

observarmos na fala dos entrevistados, em que do corpus, nove revelaram que somente 

com a inserção na escola é que tiveram contato com a leitura literária.  
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Aldo Lima (2012), em seu artigo O ensino da literatura e a pedagogia do 

digesto, afirma que  

 

a família e a escola são os melhores influentes na formação do leitor 

de literatura. Esta, quando planeja e realiza uma política educacional 

cuja a prática pedagógica estimula a leitura, o sendo e o prazer 

estético; problematiza o lúdico, a fôrma e a fonte de conhecimento 

que a Literatura representa e é; aquela na leitura de poemas e 

histórias, no fornecimento de livros desde a mais tenra idade da 

criança produzindo um ambiente lúdico e estimulante com as 

palavras. (LIMA, 2006, p. 46) 

 

De fato, não há como negar que essas influências são benéficas e estimulantes. 

No entanto, embora o papel da família seja essencial, é para a escola que convergem as 

maiores expectativas em relação à leitura e à escrita, bem como a responsabilidade pelo 

ensino sistemático, via pela qual também ocorre a formação do leitor. 

O relato que se segue dá conta da rotina de leitura em sala de aula da professora 

Primavera que atua com alunos de 5º ano. Sua fala nos chama a atenção para os 

conflitos que ela enfrenta ao sentir a necessidade de romper com as determinações do 

currículo escolar no que se refere às necessidades das crianças. São situações que 

levam a docente a refletir sobre quais os aspectos positivos e negativos que contribuem 

e impedem que a formação de um leitor ocorra de fato na escola. Para tanto, recorre às 

lembranças da infância, quando as experiências de leitura em família foram positivas 

no sentido de contribuir para sua formação. 

 

Primavera: [...] Na sala de aula, é...  observar, [...] Como é que 

essas crianças... o que é que elas trazem, né?  [...] como é que é a 

vida delas, o que é que é a realidade delas? [...] dentro do livro [...] 

Será que esse conteúdo, [...] esse capítulo que tá destinado pra ser 

trabalhado no 2º bimestre, que inclusive a gente sabe que não é, 

mas será que isso aqui é importante pra eu trabalhar isso? Ou 

será que é mais importante eu trabalhar algo que as próprias 

crianças já chegaram de manhã... cedo... ou desde o dia anterior, 

já tão com aquele assunto que tá acontecendo no mundo e 

aquelas crianças querem saber o que é aquilo, querem buscar o 

que é aquilo? Eu tento tá sempre assim. Não seguir. Porque por 
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mais que eu sei,... nós sabemos que a escola tem o currículo, né. 

Mas, eu... confesso a você que eu sou rebelde em relação a isso. Aí 

eu não sigo isso pra um currículo, né. Não é porque tem no 

currículo, que eu vou obrigatoriamente trabalhar com eles. [...] Eu... 

tento buscar aquilo que vai  ajudá-los. E... aí, [...]o que que eu acho 

interessante, [...] pra tentar  formar um leitor. [...] pra tentar 

formar um leitor. Eu acho que tem que ter um ambiente. Assim 

como eu vivi, [...] Puxando as minhas experiências, [...] A gente tem 

que garimpar muito pra poder vir encontrar um aluno, uma 

realidade familiar que possa se aplicar a isso que a gente tá 

propondo. Que a gente pensa [...] que seria o ideal. Que a criança 

consiga ter um ambiente de formação na casa dele, primeiramente. 

Pra depois a gente conseguir também na escola, formar isso daí. E 

também passa pela escola, passa pela estrutura física da escola, 

que não tem. Praticamente não tem. A biblioteca, o silêncio que 

tem que ter na biblioteca, mas ao mesmo tempo é o silêncio que tem 

que ter e não o medo de deixar o menino manusear os livros. 

Porque esse medo não vai, [...] é... favorecer a criança. Só vai fazer 

com que os livros fiquem parados. Os livros vão ficar parados e a 

criança tá perdendo um mundo que ele poderia ter acesso e que não 

tem.  

(Destaque nosso) 

 

Ao refletir sobre como se processa a rotina de leitura com seus alunos, a 

professora anuncia que ela não existe, ou pelo menos não acontece como deveria. Em 

contrapartida, compreende que a formação do leitor requer bem mais que o simples 

contato com o livro. Fatores como o ambiente físico da escola, o silêncio na biblioteca 

e o manuseio de livros, além da contribuição da família devem ser observados.  

O discurso da professora Primavera faz emergir a complexa reflexão entre o que 

ensinar, para que ensinar e o porquê de ensinar. Ao dizer “será que esse conteúdo, aqui, 

essa página, esse capítulo que tá destinado pra ser trabalhado no 2º bimestre, que 

inclusive a gente sabe que não é, mas será que isso aqui é importante pra eu trabalhar 

isso?” ou “será que é mais importante eu trabalhar algo que as próprias crianças não já 

chegaram de manhã... cedo... ou desde o dia anterior, já tão com aquele assunto que tá 

acontecendo no mundo e aquelas crianças querem saber o que é aquilo, querem buscar 
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o que é aquilo?”, esse discurso sinaliza para a necessidade de valorizar o que os alunos 

trazem como conhecimento extraescolar.  

Essa necessidade ganha eco nas palavras de Pereira (2007, p. 41). Em seu artigo 

Jogos de Linguagem, Redes de Sentido: Leituras Literárias, a autora alerta que “as 

demandas de leitura do terceiro milênio ultrapassam o âmbito do texto impresso e se 

ampliam com espantosa rapidez para outros sistemas semióticos, como a televisão, o 

cinema, o vídeo-game, o computador e o celular”, compreendendo-se, portanto, que os 

leitores contemporâneos solicitam outras competências. Ler no tablet, no computador, 

encontrar na novela traços de uma obra literária são, para os leitores em processo de 

formação, caminhos possíveis de adquirir conhecimento.  Portanto, é plausível a 

preocupação da professora Primavera. Possibilitar que alunos e professores dialoguem 

numa mesma sintonia sugere reavaliar a proposta curricular da escola. 

Isso nos remete ao texto de Aguiar e Cattani (1993), quando elas anunciam a 

premência de se verificar qual o espaço que cabe à leitura no currículo escolar no 

Ensino Fundamental. Para tanto, defendem como ponto de vista um currículo em uma 

perspectiva docente e outro na perspectiva discente. Nesse caso, a visão de um 

currículo dimensionado sob a ótica do discente seria pensado considerando “o conjunto 

de todas as experiências que o aluno vivencia e realiza dentro e fora da escola, sob a 

responsabilidade da mesma, visando à consecução dos objetivos educacionais” 

(CATTANI; AGUIAR, 1993, p. 25). 

Essa reflexão denota como os processos que envolvem a formação do leitor de 

literatura são bem mais complexos do que se possa imaginar e estabelecer uma rotina 

de leitura que contribua significativamente nessa direção envolve bem mais que uma 

simples roda de leitura ou uma biblioteca com livros. Neste sentido, como já 

mencionamos nesse trabalho, as relações com o texto literário sugerem reflexões, 

outros olhares. Perceber, principalmente, que as necessidades dos leitores aprendizes 

solicitam competências que vão além do espaço escolar. Por isso, como afirma Rouxel 

(2013), 

 

[...] instituir o aluno sujeito leitor significa em primeiro lugar, tanto 

para o professor, quanto para o aluno, renunciar à imposição de um 

sentido convencional, imutável, a ser transmitido. A tarefa, para 

ambos é bem mais complexa, mais difícile mais estimulante. Trata-se 

de, ao mesmo tempo, partir da recepção do aluno, de convidá-lo à 
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aventura interpretativa com seus riscos, reforçando suas 

competências pela aquisição de saberes e técnicas. (ROUXEL, 2013, 

p. 20). 

 

Estimular o aluno e convidá-lo à aventura interpretativa é também para as 

professoras Dorothy, Branca de Neve e Fiona um dos caminhos a serem trilhados por 

elas e por seus alunos. Suas rotinas de leitura em sala de aula incluem diversidade de 

textos, leitura diária e muita conversa. Para elas, a formação do leitor requer que o 

professor use diversos suportes e modos de apresentação. Além do livro, cartazes, 

vídeos, música, dramatização, são recursos que tornam a rotina mais prazerosa. A 

biblioteca e a sala de informática também contribuem para a formação dos seus alunos. 

Para essas professoras, tais situações proporcionam maturidade leitora e aprendizagens 

tanto para elas que aprendem com a prática, quanto para os alunos. 

 

Dorothy: [...] teve a história, a fábula do rato [...] eu perguntei a eles, 

contei, [...] a gente discutiu. [...] trouxe esse texto, nessa 

apresentação, eu trouxe ele (SIC) em power point, a historinha 

contada lá nos slides, algumas imagens. [...] tem o momento todo 

dia da leitura, que é o momento cultural, [...] que pode ser 

qualquer tipo de texto. [...] tem momento que é uma atividade de 

releitura pra eles fazerem ou através do desenho ou eles contarem da 

forma deles. [...] eu tenho duas caixinhas, eu acho que tenho 

livrinhos, tem cordel, tem livros de poesia, tem aqueles livros da 

coleção Itaú que eu sempre tenho acessado e adquirido... Então, eles 

às vezes, [...] professora posso ir pegar o texto? Eu digo, vá à 

vontade, fique lá, pegue todo, leia todos, fique à vontade. 

(Destaque nosso). 

 

Branca de Neve: [...] todos os dias eu já inicio a aula com leitura. 

[...] já iniciamos a aula com esse encantamento. [...] onde eles 

realmente viajam, ficam ali, eles relaxam e tudo. E daí a gente parte 

para a oralidade através do que foi lido e eles vão me dando o retorno 

daquilo ali. [...] mesmo que ele não pega (SIC) o livro e não lê 

(SIC). Ele lê, ele sabe, ele pega o livro, abre que é o 

encantamento, pegar o livro e contar a história do jeito dele e que 

a história tenha um sentido depois que a gente lê, a história tenha um 



116 
 

 

sentindo só pela leitura de imagens. [...] temos a biblioteca que é 

outro incentivo maior para que eles busquem esse gosto pela 

leitura, que é o que nós realmente estamos mostrando a eles. [...] 

e vamos diversificando as atividades, jogos... aí vem a informática 

[...] outro recurso muito importante [...] eu tenho que levar em 

consideração o que o livro vai oferecer e possibilitar aos meus 

alunos, e não a leitura por leitura, porque eu preciso que eles 

aprendam, eu preciso que eles encontrem o prazer no momento 

que eu estou trabalhando com o livro. 

(Destaque nosso). 

 

Fiona: Eu dou vários [livros], aí eles vão lá e escolhem e ficam 

lendo. Aí tem outros momentos que eu gosto muito de mandar 

eles lerem pra mim e pra mim tudo vale. Eu digo você pode ler 

alto, pode ler baixo, pode rápido, pode ler devagarinho, você 

pode ler pra turma. Você quer ler pra turma? Você quer ler só 

pra mim? Então assim, eles vão desarnando [...] a gente também 

faz muitas releituras de cantigas de roda, historinhas, eu leio com 

eles, depois canto com eles, depois eles vão transcrever ou então 

eu transcrevo num papel grande. [...] toda quinta-feira a gente tem 

um horário na biblioteca onde é feita a contação de história e 

depois eles comentam sobre a história, a parte oral e depois eles 

têm a oportunidade de pegar o livro que eles quiserem, tem uma 

estante bem grande e outros livros em cima de uma mesa e ali eles 

ficam à vontade. [...] aí eles levam pra casa e eu passo a semana 

toda estimulando, todo dia na sala tem leitura, eles adoram, 

porque na minha sala todos leem, três leem devagarinho e os outros 

leem. 

(Destaque nosso) 

 

Nos três relatos podemos perceber que há de fato uma preocupação por parte 

das docentes em propiciar aos seus alunos situações em que a leitura, seja literária ou 

não, esteja presente. A mediação também é outro aspecto a ser considerado, visto que 

em todas as situações as professoras procuraram incentivar os pequenos aprendizes de 

leitura, tanto no que se refere aos suportes como aos modos de apresentação.  

Segundo Baldi (2009, p. 10), “para fazer alguma diferença significativa em 

relação à leitura, uma proposta tem que contemplar diferentes modalidades de leitura 
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simultâneas, numa frequência e intensidade capazes de envolver alunos e professores 

completamente”. No entanto, para que isso aconteça, faz-se necessário que a escola 

desenvolva trabalhos “sistematizados e constantes, que se sustentem no tempo de 

escolaridade dos alunos, ampliando seu repertório e permitindo que se aprofundem e 

avancem.” Ou seja, que os aprendizes de leitura possam ter momentos de leitura 

diários, seja na biblioteca, na sala, no pátio, que leiam sem saber ler, peguem no livro, 

ouçam histórias, escolham seus livros, desenvolvam sua capacidade de contar e 

recontar as histórias ouvidas e lidas. Pois como a firma a autora, “alunos que ouvem, 

leem, interagem e curtem histórias sempre, todos os dias, [...] apresentam grande 

vantagem em relação aos que não fazem isso, ou fazem pouco. E não só em termos da 

leitura propriamente dita, mas em todos os aspectos e objetivos da escolaridade” (2009, 

p. 10). 

Com relação à biblioteca, um relato nos chama atenção pela reflexão que a 

professora desenvolveu quando solicitada para falar sobre sua rotina de leitura com 

seus alunos. Trata-se da professora Cinderela, que atua com alunos de Ensino Infantil e  

Ensino Fundamental. Vejamos o que revela um dos fragmentos da sua entrevista: 

 

Cinderela: [...] eu acho que a leitura [...] não é só o ler, né. É a 

forma como você conduz essa leitura, se envolve, entra na 

história realmente. [...] Então eu acho que é isso que faz com que a 

criança perceba a importância dessa leitura [...] A gente tem 

horário pra estar na biblioteca com mediadoras, né, de leitura, 

com professoras aqui na escola, que elas fazem essa mediação no 

ensino fundamental, mas eu ainda acho é... muito vazia de 

objetivos. [...] não tem sentido eu ler uma história, me prender a 

duas palavras, olhe pesquise no dicionário o significado disso. Eu 

acho que... é melhor não, eu acho que é melhor a história ficar do 

que o significado, na verdade, das palavras. 

(Destaque nosso). 

 

A fala da professora Cinderela representa não só o que ela pensa, mas traz 

muito do que observarmos em outras entrevistas. Assim como ela, temos a professora 

Bela, Sininho, Flora, Fauna, Maria, Primavera, Pocahontas, Mulan dentre outras que 

deram testemunho de como foram exímias frequentadoras de bibliotecas públicas ou 
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escolares. Esse ambiente representa para essas docentes um espaço de pesquisa, de 

aquisição de saberes e de lazer. No entanto, o que observarmos é que para a maioria 

dos entrevistados as escolas onde trabalham nem sempre conseguem desenvolver um 

trabalho significativo de leitura, principalmente com alunos e professores. No início 

desta dissertação tecemos algumas considerações sobre a situação com a qual nos 

deparamos ao visitarmos as bibliotecas dessas escolas. Considerações à parte, 

reafirmamos o que já foi mencionado quanto à fala da professora Cinderela sobre a 

necessidade do planejamento sistemático para a mediação do texto literário. Esse 

entendimento emerge no discurso dos entrevistados como um dos saberes consolidados 

mediante a leitura de literatura. Se nos reportamos às falas dos docentes, podemos 

observar que boa parte deles vai à biblioteca da escola em busca de livros para 

desenvolver atividades de leitura com seus alunos.  

A biblioteca, sem dúvida, é um espaço que quando bem explorado pode 

subsidiar o trabalho de professores no sentido de não ser somente a extensão da sala de 

aula, mas de possibilitar o envolvimento da comunidade escolar também. 

Mas, segundo as diretrizes da IFLA/UNESCO para bibliotecas escolares, 

 

a riqueza e a qualidade dos recursos da biblioteca dependem dos 

recursos humanos disponíveis dentro da biblioteca escolar e para lá 

dela. Por este motivo, é de grande importância dispor de pessoal com 

boa formação e alta motivação, incluindo um número suficiente de 

elementos adequado à dimensão da escola e às suas necessidades 

específicas de serviços de biblioteca. (DIRETRIZES DA 

IFLA/UNESCO PARA BIBLIOTECAS ESCOLARES, 2002, p. 

11|26) 

 

Isso significa, dentre outras coisas, que acervo de qualidade, com boas obras 

literárias, revistas, computadores não se constituem como material formativo se não 

houver profissionais com habilidades específicas, comprometidos para desenvolver um 

trabalho significativo. 

Para tanto, ainda de acordo com esse documento, ”O bibliotecário deve criar um 

ambiente para o lazer e a aprendizagem que seja atractivo, acolhedor e acessível a 

todos sem medo nem preconceitos. [...] ter uma boa relação com crianças, jovens e 
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adultos.” (2006, p. 12-26). 

Dessa forma, compreendemos que a solicitação que emerge da fala da 

professora Cinderela, como de outros professores, é mais do que justa, visto que por 

tudo o que disseram, reafirma a necessidade de na rotina de leitura para a formação de 

leitores, em especial de literatura, a biblioteca possa ser o espaço, como sugere Baldi 

(2009, p. 17), onde “alunos e professores vivam momentos muito especiais, de 

encontros e reencontros com seus autores ou textos preferidos, criando e mantendo 

uma relação de respeito e valorização pelo livro, pela leitura e pelo conhecimento em 

geral.” 

Chegamos até aqui com a certeza de que a leitura literária instaura saberes. 

Saberes para a formação leitora, saberes para aprender a ler, escrever, pensar, saberes 

sobre a vida e para a vida. E assim, como a professora Maria, acreditamos que “a 

literatura é o relato de vida do próprio homem”.  

No entanto, se assim a dimensionamos, não podemos desconsiderar sua 

dinamicidade, no sentido de que a literatura não se estagna em um saber quantificável. 

A natureza do texto literário sugere o atravessamento e a aprendizagem de vários 

saberes. Daí, inferirmos que a análise das falas dos nossos parceiros de jornada nos 

propiciou encontrar apenas alguns saberes consolidados através das experiências de 

leitura de literatura. Certamente seus discursos revelam bem mais do que encontramos, 

mas um dos traços mais sedutores do ser humano é que ele está em constante processo 

de construção e de aprendizagem, pois como afirma Paulo Freire (1996, p. 55) “onde 

há vida, há inacabamento”. E Isso, sem dúvida, a literatura põem em evidência.  

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 . CAPÍTULO 

 

OS PROFESSORES: OUTROS SABERES SOBRE A 

LITERATURA 
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OS PROFESSORES: OUTROS SABERES SOBRE A LITERATURA 

 

             [...] professora eu gosto de ler porque a senhora me incentivava a ler. 

Cinderela (2013) 

 

Neste capítulo, faremos uma breve reflexão sobre alguns conceitos expressos pelos 

professores entrevistados. Para tanto, partimos do pressuposto de que em se tratando de leitura 

de literatura, os conceitos que os docentes têm se refletem diretamente na prática de sala de 

aula, sobretudo se pensarmos que são eles que, de certa forma, guiam suas escolhas e 

direcionam a ação educativa. 

Tendo como eixo norteador as experiências de leitura com o texto literário nas 

diversas etapas da formação leitora, fizemos os seguintes questionamentos aos docentes: 

 

1. Como você definiria o professor formador de leitores? 

2. Como você definiria o que é literatura? 

3. Considerando os saberes consolidados no exercício da docência, como você explicaria 

a formação do leitor de literatura? 

4. Em sua opinião, qual a importância do professor ter um bom repertório literário? 

 

Com base no que disseram, buscamos tecer algumas considerações, tendo em vista os 

referenciais teóricos que ancoram nossa reflexão. Portanto, para cada resposta, procuramos 

pontuar o que os docentes consideram como relevantes na constituição de um professor 

formador de leitores. 
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3.1. Sobre o formador de leitores  

 

[...] o professor formador de leitores é aquele professor que consegue 

encantar o seu aluno no momento da leitura.  

Cinderela (2013) 

 

Iniciamos o capítulo registrando a fala da professora Cinderela. Ao responder sobre 

como definiria o professor formador de leitores, de imediato nos disse que “é aquele professor 

que consegue encantar seu aluno no momento da leitura”. Essa reflexão nos fez pensar sobre 

o que de fato se faz necessário para que um professor se constitua formador de leitores. Mas, 

as memórias de leitura de cada docente respondem em parte a essa pergunta.  

Kramer (2010, p. 119) afirma que “[...] para haver formação, é preciso compreender o 

presente com o olhar marcado pelo passado”. De fato, são as histórias de leitura, as marcas 

que cada leitor traz na sua bagagem intelectual e afetiva que em muitos casos orientam suas 

escolhas do presente. Ao observarmos as narrativas dos docentes, percebemos que suas 

práticas refletem as experiências que tiveram com a leitura literária. 

Nesse caso a experiência de leitura deve ser compreendida como formação. O texto 

literário é portador de informações, sentimentos e ideias.  Sendo assim, ao ler um livro de 

literatura, o leitor é questionado quanto as suas opiniões, crenças e valores. Entram em jogo 

suas expectativas, que podem ou não ser contrariadas. Em todo caso, a experiência com essa 

leitura passa a ser formativa, visto que em maior ou menor grau o leitor em processo de 

formação não continuará o mesmo. 

Para Larrossa (1996), a formação perpassa pela capacidade de a pessoa escutar ou ler 

tudo que está a sua volta, seja pelo que as pessoas dizem, pelos livros que leu ou pelas 

experiências que viveu.  Por isso, diz ele, “uma pessoa que não é capaz de se pôr à escuta 

cancelou seu potencial de formação e de transformação”. (LARROSSA, 1996 p.137).  

Nessa perspectiva, a formação acontece de maneira muito particular, muito subjetiva. 

Uma determinada situação - em se tratando de leitura literária - ou um determinado livro, para 

cada indivíduo é uma experiência que só a ele pertence. “Na formação como leitura, o 

importante não é o texto senão a relação com o texto. E essa relação tem uma condição 

essencial: que não seja de apropriação, mas de escuta”.  (1996, 138).  

Dessa forma, pensar a formação pela experiência da leitura, significa pensar o 

posicionamento do leitor frente as suas vivências, o posicionamento que tem diante do 
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mundo, diante das leituras que realizou. Significa também pensar que ele pode ser 

transformado pelas experiências vivenciadas de um dia para o outro ou no decorrer de sua 

vida. Por isso, a formação de um leitor não é estanque.  

A esse respeito, Paulino (2007, p. 146) tem a seguinte opinião: 

 

leitores se formam mesmo é através de suas próprias  leituras, e estas se dão 

em diversos espaços sociais, em diversos momentos de suas vidas, em 

diversos momentos de relacionamentos humanos, em diversas circunstâncias 

culturais, de cunho mítico, político, boêmio, misantrópico e outros. Assim a 

formação de leitores se desenvolve o tempo todo, ao longo da vida inteira, às 

vezes com lentidão, às vezes com dificuldades, às vezes com um ritmo 

alucinado e surpreendente para o próprio sujeito que se perde em suas 

leituras. 

 

Nessa direção, em se tratando da escola, na sala de aula quando o professor lê para 

seus alunos o faz com essa bagagem e certamente se suas experiências com a leitura de 

literatura foram prazerosas e significativas ele tende a reproduzir com a mesma paixão. Daí 

afirmarmos que a experiência é inegavelmente a grande personagem da narrativa docente. 

No âmbito dos trabalhos que trazem para o cerne da discussão a formação de leitores 

de literatura – professores e alunos - encontramos o projeto intitulado Tertúlia literária: quem 

lê também tem muito a dizer. Desenvolvido por professores e alunos que integram o Grupo de 

Pesquisa em Letramento Literário (GPELL) do Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita 

(CEALE) da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais 

(FaE/UFMG), destina-se a professores em exercício de escolas públicas e privadas que atuam 

com crianças entre 0 e 10 anos da Região Metropolitana de Belo Horizonte e alunos do curso 

de licenciatura em Pedagogia e Letras. 

De sobremaneira, o que chama a atenção é que o projeto se situa no contexto da 

formação de professores, levando em conta seu papel como mediador do texto literário em 

sala de aula. Para tanto, compreende que estimular a formação desse profissional como um 

leitor de literatura, valorizando suas experiências pessoais com o texto literário, constitui-se 

como um dos aspectos mais importantes nesse processo. 

A relevância de se trazer a experiência desse projeto para o contexto do nosso trabalho 

reside nas contribuições que ele nos proporciona no sentido de fortalecer as nossas 

convicções.  Para a formação do leitor de literatura o contato com o texto literário precisa ser 
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uma prática constante. Daí entendermos que potencializar a formação do professor significa 

reafirmar sua identidade como profissional formador de leitores, significa também resgatar 

suas experiências de leitura. 

Em todo caso, as concepções sobre professor formador de leitores, para os 

entrevistados, dialogam em muito com o que esses autores defendem. Pessoas, livros, 

ambientes, situações, histórias, resgate de memórias, são essas leituras que legitimam a 

formação desses docentes como formadores de leitores. 

Apoiando-se nessa compreensão, procuramos entender como os nossos parceiros de 

jornada trazem incorporados em seus discursos reflexões dessa natureza. 

Em resposta à pergunta “Como você definiria o professor formador de leitores?”, os 

docentes responderam com uma relação de saberes (competências) que o professor formador 

de leitores precisa ter. Para formar leitores o professor precisa: 

 

 “Ter um propósito como formador” (Primavera, Rapunzel).  

Não adianta só ler; é necessário considerar a situação do aluno, suas necessidades, ir 

ao encontro do que ele traz como informação para a sala de aula, procurando aliar a leitura de 

literatura às situações contemporâneas em que a literatura também está presente – mídia 

televisiva, internet, espaços culturais - sem desconsiderar a natureza estética do texto; 

 “Ser zeloso, cuidadoso e sensível aos desejos e anseios de leitura dos leitores 

aprendizes, proporcionando a eles o maior tempo possível esses momentos de contato com o 

livro literário” (Cinderela, Bela).   

As rodas de leitura em que os alunos possam manusear o livro, conversar sobre ele, 

trocar ideias ou mesmo só ler são momentos que geram muito prazer além de estimular o 

afeto pelo objeto em si. 

 

 “Dominar conhecimentos teórico-metodológicos” (Pocahontas, Mulan).  

Ensinar leitura requer a mobilização e a interação de diversos níveis de conhecimento 

que envolve processos perceptivos, cognitivos e linguísticos. O domínio desses 

conhecimentos implica compreender o que pode ou não influenciar na aprendizagem e na 

formação do leitor. 

 “Ler. Dar o testemunho de suas leituras. Ter prazer em ler e passar esse prazer para o 

aluno” (Maria, Chapeuzinho, Alice). 
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 O repertório de leituras é fundamental, pois a formação de um leitor solicita 

familiaridade com diversidade de textos. O professor será o guia|referência para o leitor em 

formação. Por isso, ele precisa gostar de ler, ler bastante e envolver-se com a leitura. “Ser a 

caixa de ressonância dos livros que leu” (PENNAC, 1993). 

 

 “Organizar, planejar e orientar as leituras no sentido de desenvolver estratégias que 

propiciem o desenvolvimento intelectual e emocional do leitor” (Sininho). 

Pegar o texto aleatoriamente, sem propósito, dificulta em demasia o trabalho em sala, 

visto que por trás de toda leitura há uma intencionalidade. Nesse caso os objetivos precisam 

ser bem planejados. 

 

 “Estimular a reflexão sobre Por que eu preciso ler? Por que eu preciso aprender a ler? 

Por que eu estou na escola?” (Dorothy, Wendy, Fiona). 

 Ler insere o indivíduo no mundo, fazendo-o participante de uma sociedade, 

compreensão essa que precisa fazer parte do processo formativo. 

 

 “Respeitar as escolhas literárias de seus alunos no sentido de estimular a leitura; leitor 

se forma lendo” (Mérida). 

 

Nesse caso, a leitura deve ser incentivada, pois a maturidade leitora é um processo que 

requer tempo. As leituras que provavelmente o leitor iniciante gosta, podem não ser as ideais, 

mas devem ser trazidas para a sala como ponto de partida para a reflexão quando comparadas 

a outros textos.  

Foram esses os aspectos que pontuamos no discurso dos professores no que se refere 

às concepções que eles têm sobre professor formador de leitores. A relevância dessas 

construções está em se perceber que as experiências de leitura desses profissionais, em 

especial com o livro de literatura, foram significativamente formativas. É válido salientar que 

a formação leitora do docente, embora tenha suas bases sedimentadas em diversos contextos, 

sob diversas situações, é na escola, no âmbito da sala de aula, que ela ganha novos 

significados, constituindo-se, assim, como ambiente de formação. As leituras que o professor 

realiza com os alunos, as escolhas planejadas mediante as experiências com outros 

professores, são formas de aprimoramento da prática. Nesse sentido, Nóvoa (1997) afirma que 

 

 



126 
 

 

a formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimento ou 

de técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as 

práticas e de (re)construção permanente de sua identidade pessoal. Por isso é 

tão importante investir a pessoa e dar um estatuto ao saber da experiência 

(NÓVOA, 1997, p. 25). 

 

 

Entendemos que a formação do professor formador de leitores está em constante 

processo de construção e transformação. Ao observarmos o relato dos professores 

entrevistados, percebemos que seus discursos são marcados por reflexões que certamente 

influem em suas práticas. São elas que anunciam novas posturas, dimensionadas na 

perspectiva de que a formação do leitor se constitui nas experiências que ele vivencia. “Pensar 

essas experiências significa que, em contato com elas, atendendo àquilo que elas têm a dizer, 

acolhendo-as naquilo que têm de impensável, o pensamento se libere e se abra à sua própria 

transformação” (LARROSSA, 1996, p. 161). Portanto, em se tratando da leitura, em especial 

de literatura, as experiências leitoras são parte do processo formador de 

leitores|professores|leitores e isso tem estreita relação com o que são. 

 

3.2. Sobre o que é literatura 

 

A literatura [...] é um mergulho pra dentro de nós mesmos.  

Cinderela (2013) 

 

Sabemos que a história da humanidade tem na literatura seu suporte mais fiel. A 

narrativa literária vem pelo menos desde a antiguidade contando e recontando a história do 

homem no mundo.  Seus movimentos, sua saga pela sobrevivência, seus amores, seus 

conflitos, suas guerras.  Somos herdeiros de um arcabouço literário em que o mito, a poesia, a 

comédia, o drama, as narrativas heroicas nos transportam no tempo e no espaço confirmando 

a nossa condição humana. 

Dessa forma, as experiências com a leitura literária proporcionam ao leitor conhecer o 

mundo e a ele mesmo. 

Antonio Candido (2012) em seu ensaio O direito à literatura desenvolve uma reflexão 

no sentido de demonstrar que a literatura se constitui como um bem da humanidade e uma 
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necessidade universal. Essa afirmação nos deixou extremamente sensibilizadas ao nos 

depararmos com o discurso dos professores entrevistados. Em todos, encontramos um traço 

do pensamento de Candido. Por isso o primeiro saber que abordamos no capítulo das análises 

trata-se justamente da Literatura como fator de humanização. 

Para os entrevistados, o texto literário deve ser leitura constante na sala de aula, 

porque a literatura é transdisciplinar, formativa e lúdica. Com o texto literário, o professor 

ensina para a literatura e pela literatura, razão pela qual os docentes argumentam em defesa da 

leitura literária na escola.  

Segundo Morin (2010), um ensino educativo tem por missão transmitir uma cultura 

que permita compreender nossa condição e nos ajude a viver, e que favoreça, ao mesmo 

tempo, um modo de pensar aberto e livre.  

Essa compreensão de ensino nos parece muito favorável ao entendimento de que a 

literatura possibilita essa abertura. Ao favorecer a interlocução com outras áreas de 

conhecimento, a literatura propicia também outras formas de experiência humana. Seja em 

uma obra de arte, em um romance, na poesia ou em um filme ela revela a universalidade da 

condição humana. Por isso Morin (2010) afirma que “é na literatura que o ensino sobre a 

condição humana pode adquirir forma vívida e ativa, para esclarecer cada um sobre sua 

própria vida” (MORIN, 2010, p. 49). 

Dessa forma, sob a luz das ideias de Candido (2012) e de Morin (2010), trazemos o 

fragmento de fala da professora Sininho sobre a importância de a leitura literária fazer parte 

da formação do leitor. Como fator de humanização, a docente afirma que a leitura literária 

favorece ao aluno 

  

compreender a dialética [...] social.  Compreender [ele] mesmo como ser 

humano, [...] o que gera [a] diversidade de convivências, de relações.[...] O 

que geram os conflitos. O que [ele] não consegue superar [...] a literatura [...] 

proporciona isso. 

 

Portanto, como já salientamos, para esses profissionais a leitura literária se faz tão 

presente e tão necessária na sala de aula. Ela solicita ao leitor seja o professor ou o aluno, 

atenção, imaginação, escuta, prática do diálogo, interação. No jogo ficcional que a literatura 

propõe, afirma Candido (2002) 
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[...] o leitor ao se nivelar ao personagem [...], se sente participante de uma 

humanidade que é a sua, e deste modo, pronto para incorporar à sua 

experiência humana mais profunda o que o escritor lhe oferece como visão 

da realidade (CANDIDO, 2002, p. 89-90).  

 

Além disso, “ela se manifesta desde o devaneio amoroso ou econômico no ônibus até 

a atenção fixada na novela de televisão ou na leitura seguida de um romance.” (2012, p. 23) 

Daí compreendermos como o pensamento do autor ecoa no entendimento dos professores 

entrevistados. 

Baldi (2009), ao citar Aguiar (2011), diz que em geral quando o professor pensa em 

desenvolver um trabalho com o texto literário na sala de aula, tem vários propósitos que vão 

desde a ampliação do vocabulário, melhoria da escrita, aquisição de informações, entre 

outros. Todavia, afirma a autora, outras razões devem ser pensadas, visto que  

  

[...] a leitura aciona uma cadeia humana em direção à imaginação (...) Lendo 

me ligo a todos aqueles que vieram antes de mim e projetaram o tempo em 

que vivo, no que ele tem de resistência à dor, à violência e à injustiça. Isso 

porque se o dia a dia ensina a viver o que tenho pela frente, o livro literário 

desempenha para mim outras realidades, possíveis de acontecer e, portanto, 

verdadeiras (AGUIAR, 2011, p. 1). 

 

Por tudo isso, a literatura para esses professores representa: 

 

 O mundo que nos cerca. (Bela, Flora) 

 Um mergulho interior. (Cinderela, Mérida) 

 A possibilidade de transitar em outras leituras. (Fauna) 

 Toda forma de expressão artística. (Chapeuzinho) 

 O relato de vida do homem. (Maria) 

 Fonte de saber. (Pocahontas, Wendy)) 

 Exercício de imaginação. (Peter Pan, Alice, Fiona) 

 Produção escrita com prazer. (Mulan) 

 Conjunto de saberes sobre a leitura. (Dorothy) 

 Diversidade textual. (Iracema) 
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 O encantamento do pensamento. (Branca de Neve) 

 Informação para a vida. (Primavera, Sininho) 

 A possiblidade de reflexão com o outro e para o outro. (Rapunzel) 

 

Os sentidos que os entrevistados dão à literatura são variados, mas todos convergem 

para o entendimento da necessidade de que esses profissionais têm de incorporar em suas 

práticas de ensino o livro literário. Se observarmos os dados contidos nas análises e confrontá-

los com o que aqui apresentamos, veremos que em nada diferem do que eles disseram sobre 

como exploram em sala de aula a leitura literária no processo de formação de leitores. São 

leituras voltadas para o ensino de conteúdos, para a formação de valores, para a produção de 

textos, para o gosto pelo ato de ler. Leituras que objetivam fomentar a discussão, o diálogo, a 

reflexão, o encantamento. 

Portanto, entendemos que a leitura literária é incentivada pelos docentes em sala de 

aula permeada pela representatividade que eles têm sobre a literatura.  

Nesse sentido, comungamos com Dalvi (2013) na defesa de que na escola “é 

necessário instituir a experiência ou vivência de leitura literária, bem como a constituição de 

sujeitos leitores, como fundantes e inerentes (também) ao ensino de literatura” (DALVI, 2013, 

p. 68). 

Em todo caso, é para o professor que converge a grande responsabilidade de semear 

leitores de literatura na escola, visto que ele é a referência de leitor para o aluno. Portanto as 

concepções que têm sobre a literatura são elas que nortearão sua prática, suas escolhas e 

consequentemente sua ação educativa com o texto literário. 

Apropriando-nos das palavras de Dalvi (2013), é a leitura do professor que deve guiar 

o aluno com segurança, com delicadeza e discrição, de modo que esse aluno seja efetivamente 

um leitor com identidade própria, que leia com sua memória, sua imaginação, sua experiência 

vital, suas expectativas e seus conhecimentos linguísticos e literários. Nessa perspectiva, as 

emoções e os afetos são indissociáveis do conhecimento de mundo, da vida e de si próprio 

que o texto literário possibilita e ajuda a desenvolver no leitor. 

Encontrar no discurso dos professores entrevistados ecos dessa compreensão nos faz 

ter a certeza de que no caminho para a formação de leitores de literatura algumas setas já 

foram lançadas e que é salutar continuar acreditando que embora a tarefa não seja fácil, não é 

impossível.  
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3.3. Sobre a formação do leitor de literatura 

 

[...] quando ele [o aluno] faz essa ligação entre o ambiente que ele vive, a 

escola e o meio onde ele está, [...] quando ele pega aquilo que ele ouviu de 

literatura e coloca como exemplo em sala de aula, [...] se ele procura a 

biblioteca, se traz alguma notícia que queira discutir em sala de aula, tudo 

isso... eu considero, então que atingi meu objetivo. 

       Peter Pan (2013)  

 

Para os entrevistados, a formação do leitor de literatura remete a várias reflexões, visto 

que perpassa pelo incentivo da família, pelos ambientes que o aluno frequenta, pela escola, 

pelos professores que ele tem. Ao falarem sobre essa questão, alguns relataram que passa, 

inclusive, pelo desejo do outro, o aluno, em querer ou não ser um leitor. Outros disseram que 

a literatura não forma o leitor exclusivamente para a leitura literária, mas para a leitura como 

prática social, na possibilidade de o aluno ser preparado para o mundo. Outros afirmaram que 

mesmo se constituindo um leitor exclusivo de literatura, ao se formar pela literatura o aluno 

inevitavelmente se forma para a leitura. Mas o que queremos destacar é que mediante tudo o 

que já disseram, as concepções que os professores têm sobre a formação do leitor de literatura 

reafirmam suas práticas e atitudes com o texto literário. 

Na intenção de compreendermos como os docentes entrevistados concebem a 

formação do leitor de literatura tendo em vista tudo o que disseram sobre a literatura e sobre 

professor formador de leitores, fizemos o seguinte questionamento “considerando os saberes 

consolidados no exercício da docência, como você explicaria a formação do leitor de 

literatura?” 

Os professores participantes do nosso estudo responderam que primeiro é necessário a 

atenção da escola e da família. Na ausência da família é a escola a maior responsável por esse 

processo. Dar atenção ao leitor aprendiz significa conhecer principalmente sua realidade, suas 

necessidades, em que condições ele vive, se tem acesso em casa a materiais impressos – 

livros, revistas, histórias em quadrinhos, jornais etc. – se há pessoas que possam colaborar no 

sentido de auxiliá-lo no processo formativo, que leia com ele e para ele. 

Esse aspecto foi bastante questionado pelos professores, pois a maioria nos disse que 

muito do trabalho que realizam em sala de aula é desconstruído quando a criança chega em 

casa. Para eles, o suporte da família e de outros ambientes em que a leitura se faça presente é 
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constituinte do processo que envolve a formação do leitor. Enfatizam que a escola deve 

desenvolver projetos que envolvam também os pais, promovendo encontros em que eles 

possam ter contato com a leitura de literatura. Saraus poéticos, encontros com escritores 

locais, eventos em que a produção literária dos alunos e demais segmentos da escola seja 

valorizada. Situações em que a literatura seja apresentada com todo seu encantamento e 

dinamicidade. 

Como exemplo disso, temos a experiência da professora Maria, que desenvolveu um 

projeto de leitura literária, cujo objetivo principal foi envolver a família das crianças de sua 

sala. 

 

[...] o ano passado já foi o seguinte. Eu dividi em três momentos. Construção 

do livro deles, livro de leitura deles, que era pessoal, como eles eram, eles 

construíram [...] o segundo momento foi aqui na biblioteca, eu comecei a 

trazer. [...] E no terceiro foi o livro [para] leitura familiar, ou seja, eles 

levavam pra casa. [...] eu mandei cartas, explicando para os pais, dizendo 

que eles [seus filhos] iam levar os livros da biblioteca, porque antes eram os 

meus livros, do meu bauzinho. Esses eram da biblioteca, falando da questão 

da responsabilidade, que os pais eram coparceiros nesse projeto, que eles 

tinham que ajudar os filhos, [...] que aquele momento era um momento onde 

toda a família tinha que tá reunida. E foi muito legal porque aquele 

momento de leitura onde os alunos levavam na sexta-feira o livro pra ler 

no final de semana com os pais foi bom [...] depois que a gente teve 

outras reuniões, teve momentos de relatos, [...] pais que não tinham o 

hábito de sentar com o filho. Queria que o filho lesse, mas que ele lesse 

sozinho e quando eu disse olhe é pra ler a família, todo mundo junto. Aí 

teve pais que se sentaram pela primeira vez pra ouvir seus filhos lerem. 

(Destaque nosso). 

 

O relato da professora Maria demonstra como a participação da família é fundamental 

para a criança que está iniciando sua formação leitora. Sabemos pelas nossas experiências 

como professoras, que os pais querem ver seus filhos lendo, mas a escuta atenciosa da leitura 

deles nem sempre é valorizada. A situação mencionada pela professora mostra bem isso. 

Nesse sentido, estabelecer esses elos entre a escola e a família, legitimando a função 

socializadora da leitura, significa resgatar e valorizar o papel formador de ambas, pois a 
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formação do leitor se constitui na diversidade das experiências que ele vivencia, seja na 

instituição escolar ou familiar. 

Vale lembrar que “a participação do mediador como aquele que irá apoiar e incentivar 

o aluno a ser protagonista de sua própria formação, ser um par mais experiente e solidário ao 

acompanhá-lo a se adentrar no mundo literário” (AMARILHA, 2013, p. 130), é de extrema 

relevância, daí a importância de pais, professores e escola se empenharem nesse processo. 

Outro aspecto que destacamos frente ao que os docentes responderam sobre a 

formação do leitor de literatura refere-se à situação da biblioteca e ao fator silêncio. 

Procuramos destacar o que eles disseram, tecendo algumas considerações, as quais jugamos 

necessárias.  

 

 É necessário um ambiente físico, biblioteca com pessoas preparadas e dispostas a 

trabalharem em equipe para que sejam planejadas ações que proporcionem à comunidade 

escolar, incluindo todos os segmentos da escola, além de pessoas que estão no entorno da 

instituição, encontrar um ambiente com condições de estudo, de leitura, de pesquisa e 

acolhimento. 

 É também necessário que o leitor encontre na biblioteca o silêncio necessário, onde a 

leitura lida individualmente ou por um mediador possa ser degustada, proporcionando prazer 

e reflexão.  

 

Dentre os fatores que interferem na formação do leitor no ambiente escolar, as 

condições de trabalho desenvolvido na biblioteca foi um dos aspectos mais enfatizados pelos 

entrevistados. Arriscamos dizer que os desabafos dos docentes em alguns casos nos fez 

refletir sobre como a quantidade de programas voltados para a formação de leitores com 

acervo de qualidade chegando às escolas, as bibliotecas que deveriam ser o coração da escola 

não conseguem ter a funcionalidade a que se propõem. Entretanto, por consideramos que essa 

situação requer uma longa reflexão, por hora teceremos apenas algumas considerações 

segundo o contexto do nosso trabalho. 

Pelas diversas razões já mencionadas, não há dúvida de que a biblioteca é um dos 

locais da escola que solicita atenção. Segundo os professores, quando bem incentivados, os 

alunos procuram, frequentam, vão lá, sentam, participam, demonstram prazer em estar ali. 

Mas, para que isso aconteça é necessário que ele se sinta acolhido, que tenha alguém para lhe 

orientar, dar-lhe suporte. Nas visitas que fizemos às escolas pudemos constatar que em todas 

elas havia acervo de qualidade, com bons livros e de certa forma um ambiente acolhedor. 
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Porém em duas delas não existiam pessoas trabalhando, cabendo ao professor abrir e fechar a 

sala, quando se propunha a levar seus alunos.  

Essa situação também nos fez pensar em como o professor precisa perseverar nos seus 

propósitos como formador de leitores. Em compensação nas outras escolas encontramos 

bibliotecárias atuantes, planejando suas atividades coletivamente com os professores, 

organizando o ambiente para receber os alunos. Como resultado desse trabalho, pudemos 

observar que no intervalo, ao invés de irem brincar, os alunos visitavam a biblioteca, 

permanecendo lá por todo o horário do recreio. Nossa compreensão é a de que formar leitores 

requer atitudes como essas em que o aluno se sinta desejoso de buscar o livro, de levar para 

casa, de comentar, de partilhar sua experiência. 

Nesse sentido, o bibliotecário pode “organizar leituras em voz alta e actividades de 

conto de histórias para os mais novos [...] deve ainda estimular o interesse pela leitura e 

organizar programas de promoção da leitura que desenvolvam o gosto pela literatura” 

(DIRETRIZES DA IFLA/UNESCO, 2002, p. 18|26). 

Dessa forma, a biblioteca pode e deve ser um espaço que promova situações em que 

alunos e professores se sintam estimulados à leitura, à pesquisa e ao lazer. Justifica-se, 

portanto, a reivindicação dos professores no que se refere às contribuições que esse espaço 

pode dar à formação de leitores. 

A respeito do silêncio, sabemos que sala de aula é lugar de conversa, de debate, de 

comunhão de diálogos. Portanto, não dá para pensar esse ambiente de forma diferente. Da 

mesma forma, a escola com seu pátio, salas e demais ambientes, diversamente visitados, 

conflui para o movimento de vozes. No entanto, o que queremos destacar é que em se 

tratando da leitura, em especial de literatura, o silêncio, ou pelo menos o nível de barulho, 

pode se constituir como um problema na mediação desse trabalho. Daí entendermos a 

inquietação dos professores.  

Essa situação nos remete ao momento em que realizamos as entrevistas. Na ocasião 

tivemos dificuldade para conversar com os professores entrevistados. A intensidade de ruídos 

na escola torna a tarefa docente desafiadora no sentido de o professor ao desenvolver seu 

planejamento, especificamente para aulas de leitura, também ter que levar em consideração 

esse aspecto.  

A revista Pró-Fono Revista de Atualização Científica (2005) traz um artigo intitulado 

O Ruído e sua interferência sobre estudantes em uma sala de aula: revisão de literatura, no 

qual as fonoaudiólogas Raquel Cecília Fischer Dreossi e Teresa Momensohn-Santos tecem 

algumas considerações que consideramos pertinentes trazer para nossa reflexão. 
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Segundo elas, é fato que os alunos ouvem a voz do professor mesmo no fundo da sala, 

mas ela perde seu potencial de inteligibilidade e energia entre a frente e o fundo da classe. 

Aliada a isso, a voz do professor tem ainda que concorrer com a diversidade de ruídos 

externos à sala de aula o que pode prejudicar em muito seu potencial comunicativo, 

interferindo na aprendizagem dos alunos. O aluno, nesse caso, tem de direcionar toda a sua 

atenção para a voz do professor, mas também ser capaz de competir com os ruídos 

procurando negligenciá-los para que a mensagem principal não seja distorcida. 

Dessa forma, ao pensarmos sobre a mediação da leitura em sala de aula, ou em outro 

ambiente da escola, em que professores e alunos são solicitados ao diálogo, devemos 

considerar que esses ruídos se constituem como um dos fatores que precisam ser analisados 

quanto à formação do leitor no ambiente escolar. 

Nessa direção, Amarilha (2007), na pesquisa O ensino de leitura de literatura: 

professores e aprendizes e a atuação na comunidade de intérpretes nas escolas da rede 

pública do Rio Grande do Norte, pôde observar como o ruído se faz presente na sala de aula 

interferindo no desenvolvimento humano. 

A autora retoma o conceito de “paisagem sonora” (SCHAFER, 1991) de baixa 

fidelidade, para afirmar que essa é uma questão que exige reflexão e atenção no sentido de 

que um ambiente com essas condições impõe a pouca maleabilidade do pensamento, provoca 

a baixa sociabilidade, inibe o diálogo.  

Mas o que merece realmente destaque no trabalho da pesquisa de Amarilha (2007) é 

que além da pesquisadora pôr em evidência o problema do ruído no ambiente escolar - 

situação que nos remete à inquietação das professoras entrevistadas - constatou e reafirmou o 

que procuramos defender desde o início do nosso trabalho: a literatura na escola educa, forma, 

transforma.  

Portanto, o ruído, o barulho, a paisagem sonora (SCHAFER, 1991) de baixa fidelidade 

no ambiente escolar existem e podem se configurar como um dos fatores que interferem na 

formação de alunos leitores de leitura. Nesse sentido, as escolas deveriam passar 

gradativamente por adaptações e as salas de aula, repensadas quanto à estrutura e qualidade da 

acústica, o que solicita tempo e interesse em desenvolver ações nessa direção. No entanto, 

enquanto isso não acontece, a formação do leitor,  tem a seu favor a literatura, pois como 

afirma Amarilha (2013, p. 26,27) “ouvir literatura, isto é, o som das palavras sob a forma 

organizada em narrativa ficcional e poética, da experiência humana, dos seus desejos e das 

suas aspirações é também potencializar o atributo que temos de seres sonoros.” 
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Em outras palavras, quando ouvimos alguém ler um texto literário ou narrar uma 

história, nossos sentidos se aguçam. Sentimos o desejo de ouvir. Nossos olhos se voltam para 

o interlocutor, nossa atenção se dirige para o que o outro quer nos comunicar, pois ouvir 

solicita silêncio e da escuta atenta emerge o sentido de reflexão.  

Assim como a professora Maria, que nas entrevistas nos relatou que a escuta dos seus 

alunos, ela educa com a leitura literária, ou como a professora Mérida que nos disse “quando 

você leva a literatura com essa abordagem pra questão da magia, do encantamento, do sonho 

[...] a gente seduz [o aluno]”, acreditamos que, ao proporcionar momentos em que alunos e 

professores passem pela experiência da leitura literária, a escola estará potencializando a 

capacidade de desenvolvimento intelectual e emocional desses leitores, bem como 

contribuindo para que o processo de formação leitora ocorra de forma prazerosa e 

significativa. 

Ainda no que concerne à formação do leitor de literatura, os docentes mencionaram 

que a mediação do professor na leitura de textos literários contribui bastante para que o aluno 

se forme leitor. As expressões “tem que ler”, “tem que gostar de ler”, “tem que ter paixão” 

foram as mais enfatizadas na fala dos docentes. No entanto, ser um bom mediador requer do 

professor estudo e repertório. Para tanto, os docentes afirmaram que para formar alunos 

leitores é fundamental a leitura do professor, como aquele que se prepara, que dá sentido ao 

que lê, que encoraja o aluno, que se mostra apaixonado pelo texto. 

Como fator desencadeador de uma boa mediação, acreditamos que as experiências que 

o professor teve|tem com a literatura exerce forte influência nas escolhas e na forma como 

mediará a ação pedagógica com a leitura literária. No entanto, defendemos que o professor 

precisa saber ler e interagir com o texto, conhecer o acervo literário e cultural, ter um aporte 

teórico que oriente sua prática pedagógica como requisitos necessários à formação de alunos 

em leitores. Dessa forma, entendemos que ao expressarem essa preocupação, os docentes 

sinalizam para novas posturas, em que a leitura de literatura precisa de repertório, precisa ser 

mediada com paixão, precisa do diálogo com outras linguagens, precisa de professores que 

deem seu testemunho como leitores. 

Assim, esperamos que possamos encontrar cada vez mais professores que leiam 

literatura, professores sensíveis como Cinderela que nos disse “pra ele [o aluno] chegar na 

sala abrir um livro e dizer eu vou ler, [...] quer dizer que tudo que você trabalhou desde que 

você era criança aprendendo a ler, funcionou.”  
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3.4. Sobre o repertório literário 

 

[...] o professor precisa gostar muito de ir a livrarias, assistir peças teatrais, ir 

a biblioteca, assistir filmes, jornais, porque esse repertório é bom para que 

ele possa passar para os seus alunos. 

Branca de Neve (2013) 

 

O fragmento acima retoma a fala da entrevistada Branca de Neve ao dar ênfase sobre a 

importância do repertório literário do professor para a atuação na sala de aula, em especial no 

que se refere à leitura de literatura. Considerando a relevância dessas palavras e de como elas 

ecoaram nas demais entrevistas, este momento do nosso trabalho dedicamos aos aspectos que 

esses professores pontuaram com relação ao entendimento do que de fato se constitui como 

um repertório literário, qual a repercussão na sala de aula e quais as contribuições para a 

formação de alunos leitores. 

Vale ressaltar que embora o termo repertório literário nos remeta à leitura literária, 

destacamos que para os entrevistados a formação desse repertório se constitui na relação 

dialógica que o texto literário suscita com outras linguagens. Portanto, leitura literária, teatro, 

música, internet, cinema, televisão, transitam na formação do professor formador de leitores. 

Para abordar sobre repertório literário fizemos o seguinte questionamento aos docentes 

“Em sua opinião, qual a importância do professor ter um bom repertório literário? 

Diante do que disseram, pontuamos os seguintes aspectos: 

 

 É importante porque “significa conhecimento” (Bela,Chapeuzinho, Alice, Branca de 

Neve, Fiona).  

E conhecimento, o aluno encontra na novela, no livro, no filme, na internet. Para que se 

estabeleça uma relação de diálogo na sala, o professor precisa dominar informações que 

transitam no universo dos seus alunos. Ter um bom repertório literário significa transitar 

nesse universo, conhecer quais as leituras que os alunos fazem e quais as vias de acesso.  

 

 “É necessário porque possibilita ao professor ter argumentos para instituir na sala de 

aula um ambiente de reflexões” (Cinderela,Sininho, Peter Pan). 

Para entender como um determinado filme pode impactar na formação intelectual dos 

alunos ou como uma situação de uma determinada novela se reflete no comportamento da 
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turma, ele precisa dialogar com essa cultura, ter o entendimento de que o repertório literário 

não se constitui apenas à leitura de literatura. 

 

 “É importante porque amplia a visão do professor no que se refere ao sentido de ele 

(re)pensar o que pode e o que não pode transitar na sala de aula” (Mulan, Pocahontas, 

Dorothy).  

Romper com essas concepções preconceituosas significa ter a sabedoria de conseguir 

interpretar o que os alunos gostam e porque gostam, além de possibilitar o encadeamento de 

reflexões, no sentido de não impedir o aluno de levar para a sala o que lê, o que ouve e o que 

gosta. Dizer “isso não presta, Isso não pode” fecha o canal de comunicação entre professores 

e alunos. 

Conforme observamos, o entendimento dos professores a respeito da relevância do 

repertório literário na formação do professor para formar leitores permeia o universo da 

informação. Para eles, não basta que o professor planeje suas aulas levando em consideração 

apenas o livro impresso. O leitor de hoje é mais exigente e seduzi-lo requer do professor 

empenho, pesquisa, estudo.  

De fato, se considerarmos que boa parte das crianças que frequenta as escolas públicas 

têm acesso a lanhouses, que as redes sociais são os espaços que elas mais visitam ou mesmo a 

mídia televisiva, com a variedade de programas e filmes, jornais e outras informações, não há 

como pensar esse novo leitor desvinculado desse mundo. Hoje com o advento da internet 

“nossa visão de mundo tem sido inteiramente modificada pelas tecnologias do computador 

que permitem, entre outras coisas, conhecer a ubiquidade, já que podemos estar 

geograficamente num lugar e virtualmente noutro(s)” (PEREIRA, 2007, p. 41).  

Dessa forma, “o leitor contemporâneo transita de um material a outro, de uma 

linguagem a outra interagindo rapidamente com grande diversidade de informações” 

(AMARILHA, 2013, p. 122).  

Em contrapartida, o professor como mediador do processo formativo desse leitor 

precisa acompanhar esse ritmo acelerado imposto por uma sociedade globalizada, em que as 

fronteiras geográficas e culturais há muito foram cruzadas e interligadas. 

Nessa direção, arriscamos dizer que se o leitor mudou o professor também mudou. 

Podemos perfeitamente identificar no discurso dos entrevistados novas posturas, ou pelo 

menos inquietações que nos parecem ser extremamente positivas, já que a “prática reflexiva” 

leva a essas mudanças. 
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Nos relatos, vários professores comentaram que a literatura ganhou espaço na mídia 

televisiva. Os alunos assistem à novela e fazem logo alguma relação com algum livro que 

leram na sala. Assistem a um filme e lá está a literatura.  

Em conversa informal, alguns nos disseram que nem sempre têm tempo de assistir 

televisão. No entanto, compreendem que a televisão faz parte do universo dos alunos, 

veiculando muitas informações. Por isso, eles acham importante explorar o que as novelas 

trazem. Outro exemplo citado foram os filmes da série Harry Potter. As crianças, segundo os 

professores, assistem ao filme e querem que eles leiam o livro para elas. São situações que, 

compreendemos, devem ser exploradas. Quando o professor tem essa compreensão de 

oportunizar essa troca de experiências e de informações contribui não só para a formação 

leitora do seu aluno, mas mantem-se atualizado. 

A esse respeito Amarilha (2013), em seu artigo A formação do jovem leitor de 

literatura e o contexto contemporâneo traz como exemplo a experiência de Aline Pena, uma 

adolescente que ao assistir os filmes de Harry Potter se tornou uma leitora contumaz dessa 

série literária.  

A música também se constitui uma forma de explorar o universo literário. Para a 

professora Mérida trabalhar os textos das mais variadas formas é uma maneira de quebrar a 

resistência do aluno. “Vinícius de Moraes nos permite ter o contato com o texto [...] e com o 

cd.” 

Já a professora Alice explora as informações que seus alunos trazem ao 

compartilharem postagens nas redes sociais. Em um fragmento de fala, ela nos disse: 

 

[...] eu gosto muito de conversar [...] principalmente com os 

maiorzinhos, [...] que têm mais acesso a internet, eles adoram 

conversar sobre isso. Sobre teatro, sobre cinema, o que é que tá 

passando no cinema. Eles até comentaram que tava passando Os 

smurfs II, ia lançar. Então, assim eles conhecem muito e se o 

professor não conhecer, vai ser mais difícil de tá até dando 

orientação pra eles. 

(Destaque nosso) 
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Situações como essas demonstram o quanto os diálogos podem ser construídos sem 

maiores esforços. São estratégias para seduzir o aluno como disse Mérida. Dedicar um tempo 

do planejamento recorrendo a esses canais de informação são ações saudáveis à formação de 

professores leitores que certamente repercutirão na formação de alunos leitores capazes de se 

conectarem com outras formas de ler literatura.  

Oliveira (2006), em sua tese de doutorado, Espaços contemporâneos de consagração e 

disseminação da literatura brasileira defende a música popular brasileira, os meios de massa 

(televisão, cinema) e escola como espaços contemporâneos de divulgação da literatura 

brasileira. Segundo ela, todos esses espaços são importantes na divulgação democrática do 

literário, pois utilizam para isso suportes diversos, dentre os quais citamos o livro, a tela e a 

música. Além disso, acrescenta, o professor deve se esforçar no sentido de criar estratégias 

que tornem o ato de aprender a ler e a escrever tão atraente e prazeroso como o de ver 

televisão, ouvir música e conversar com os amigos, formas essas codificadas por meio de 

signos orais, visuais e auditivos, com muita aceitação e uso por todos. 

Dessa forma, ao atender as necessidades que emergem dessas interações que os 

leitores realizam nesses espaços de disseminação da literatura, seja ela brasileira ou não, o 

professor estará oportunizando aos leitores aprendizes a construção de uma identidade leitora. 

Sabemos que hoje as escolas, pelo menos a maioria, dispõem de televisão, vídeo, computador, 

som, acervo com o qual o professor pode apoiar sua mediação, tornando-a mais estimulante e 

sedutora. Nesse sentido, ele precisa estar preparado para esse contexto contemporâneo em que 

os leitores solicitam outra formação e principalmente ter um repertório literário atualizado que 

apoie o percurso que seus alunos, aprendizes de leitura, fizerem. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 . CONCLUSÃO: 

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES ACERCA DOS SABERES 

DOS PROFESSORES SOBRE A LITERATURA 
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES ACERCA DOS SABERES DOS PROFESSORES 

SOBRE A LITERATURA 

 

[...] a literatura não pode ficar fechada só num tipo de leitura. Tem um 

espaço aberto para vários campos.  

Fauna (2013) 

 

Ao iniciarmos essa longa jornada, sabíamos que encontraríamos muitos desafios. Mas 

a vida se realiza nesses movimentos, em que tristezas e alegrias nos conduzem, guiando nosso 

caminho, nossas escolhas.  

Com este trabalho dissertativo não foi diferente. Conhecer as histórias de leitura dos 

parceiros dessa jornada em busca de setas que indicassem quais os saberes que eles têm sobre 

a literatura foi nossa grande aventura. As trilhas nem sempre foram fáceis de serem 

transpostas. Muitos foram os obstáculos. No entanto, como em toda trilha, as paisagens vão se 

desvelando e o que encontramos quase sempre nos dá a certeza de que valeu a pena. 

Aquecidas por essa compreensão e conscientes de que muito ainda poderá ser dito 

acerca dos saberes docentes sobre a literatura, admitimos que, apesar do nosso esforço temos 

ciência da incompletude de nossas análises.  

No entanto, reconhecemos que apesar da dificuldade de produzir ferramentas 

metodológicas capazes de captar a complexidade da ação dos nossos parceiros e de encontrar 

na subjetividade dos seus discursos caminhos que nos levassem aos seus saberes sobre a 

literatura, julgamos que muito do que encontramos possa guiar o caminho de outros 

pesquisadores que investigam os saberes docentes, em especial na interface com a literatura.  

Em virtude disso, achamos importante ter destinado um capítulo do nosso trabalho 

dissertativo para descrever a trajetória metodológica por nós percorrida durante a pesquisa. A 

entrevista e o diário de campo forneceu-nos uma quantidade de dados importantes para nossas 

análises. Acreditamos que a observação participante teria contribuído bastante para atingirmos 

nosso objetivo, pois a sala de aula é onde de fato a atividade docente assume sua identidade. 

Nossa intenção, a princípio, era aliar a entrevista a um momento de observação da mediação 

do professor com o texto literário na prática com os alunos. No entanto, no decorrer do 

trabalho enfrentamos uma greve dos professores, situação que reduziu nosso tempo nos 

impedindo de realizar o que havíamos planejado. Porém, os dados coletados mediante as 
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entrevistas e os registros do diário de campo nos deram elementos expressivamente 

significativos que respaldaram nossas análises. A riqueza das narrativas dos docentes quando 

confrontadas “dialogaram” com nosso objetivo, o que nos deixou satisfeitas quanto aos 

instrumentos que utilizamos para a realização da pesquisa. 

 No que tange aos resultados da nossa investigação, constatamos que o trabalho que os 

professores dos anos iniciais desenvolvem com o texto literário em sala de aula, traz as 

marcas da formação deles. São histórias entretecidas na tessitura da leitura e da literatura, em 

que a formação leitora se constituiu mediante essas experiências formativas. A importância de 

trazermos para o foco do nosso trabalho o discurso desses docentes está em considerarmos 

que são essas vivências que orientam suas práticas de sala de aula com a leitura de literatura e 

que por meio delas muito saberes são veiculados.  

Nesse sentido, procuramos identificar que saberes os professores dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental têm sobre a literatura. A nosso ver, os saberes docentes não são 

estanques, estão em constante processo de formação|transformação, e em se tratando de 

leitura literária, as etapas da formação que antecederam a admissão do professor na docência 

consolidam muitos saberes por causa de toda a sua história escolar anterior ao ingresso na  

profissão. Dessa forma, por entendermos a relevância dessas experiências, procuramos 

conhecer as histórias de leitura que compuseram a formação leitora de dezenove professores 

atuantes em quatro escolas da Rede Municipal de Ensino do Rio Grande do Norte. 

Percorrida a longa jornada, percebemos que, de um modo geral, a escola vem se 

esforçando para que a leitura de literatura aconteça na sala de aula, no pátio, na biblioteca, na 

sala de reuniões, no laboratório de informática.  No entanto, o grande desafio do qual temos 

consciência hoje mais do que ontem é que a literatura precisa ir além. É necessário que 

chegue à comunidade e às famílias por meio de seus filhos, netos, sobrinhos. A tarefa é árdua, 

solicita perseverança, pois ações isoladas não consolidam uma comunidade de leitores. É 

preciso que uma ação seja exemplo a ser seguido e nesse sentido a escola pode ser a 

referência. Promover encontros com escritores, fazer palestras, envolver pais, alunos e demais 

pessoas da comunidade escolar, já vimos que é possível. No entanto, como tanto enfatizaram 

nossos colaboradores, “é preciso prática diária”. Ou seja, que a escola se constitua como um 

espaço contemporâneo para a leitura de literatura. Esse seria o primeiro passo. 

Não pretendemos com isso apontar soluções, nem modelos com fórmulas prontas. 

Leitores se formam lendo. E como bem afirmou Paulino (2007, p. 146), “[...] muitos se 

formam na cama”, lendo, é claro. Mas, não há dúvida de que a formação de um leitor estando 

relacionada à vida social, jamais se desvincula por completo do ambiente escolar. Além disso, 



143 
 

 

por mais que o aluno tenha em casa um ambiente promissor à prática literária, na escola ele 

pode socializar suas leituras, pode ampliar seu repertório, pode se constituir um leitor crítico e 

reflexivo, visto que a sala de aula é também o espaço onde vários textos e leitores negociam 

suas escolhas, compartilham suas experiências, constroem suas interpretações.  

Nesse cenário, afirmamos que a figura do professor é a representação do leitor 

referência. São suas leituras, a forma como conduz a mediação, como promove o encontro do 

aprendiz leitor com o texto literário que vão de certa forma influenciar ou orientar as escolhas 

desses leitores em formação. E essa condução se dá carregada de significados, visto que traz 

suas impressões, suas escolhas, seus interesses afetivos, seus conhecimentos teóricos. Por ser 

o professor o leitor referência na escola, em especial na sala de aula, sua responsabilidade se 

torna maior. O aluno, como nos disse a professora Cinderela, “é muito reflexo do que o 

professor representa para ele”. Se assim, muito do que esse leitor levar para sua vida terá as 

marcas desse momento da formação. Não por acaso os entrevistados ao relembrarem as 

experiências de leitura que tiveram na escola citaram professores que foram marcantes em 

suas vidas e de como os influenciaram fortemente a serem leitores. Indicação de um livro, a 

mediação de uma história, uma atividade diferenciada, memórias quase sempre relembradas 

com uma forte carga afetiva compõem suas narrativas. 

Diante disso, refletirmos sobre os saberes dos professores sobre literatura nos fez 

perceber como de fato ele é o centro da ação educativa. Um docente motivado, que procure 

envolver seus alunos, que dê testemunho das suas leituras, que desenvolva reflexões, que 

procure entender o contexto em que seus alunos estão inseridos constitui-se como um bom 

exemplo.   

Acreditamos, no entanto, que ser o centro da ação educativa não significa que o 

professor possa isoladamente formar alunos leitores proficientes e reflexivos. Os argumentos 

apresentados nas entrevistas são a prova de que formar leitores requer bem mais do que um 

professor que goste de ler, que planeje suas aulas ou que dê testemunho de suas leituras.  

Aprendemos que no processo de formação de leitores, a biblioteca precisa ser a 

extensão da sala de aula. Para tanto, professores e bibliotecários precisam trabalhar em 

comunhão no sentido de desenvolver ações que possibilitem ao aluno transitar nesse 

ambiente, seja para a leitura como lazer, para a pesquisa ou para usufruir de outros momentos 

literários. 

Outro aprendizado refere-se ao contexto cultural no qual o aluno está inserido. 

Segundo os professores, os saberes que ele traz para sala de aula, vinculados pela mídia 
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televisiva, pela internet, pelo cinema, dentre outros, como espaços formativos, devem ser 

valorizados e aproveitados no sentido de articulá-los à leitura literária.   

Práticas nessa direção emergem da compreensão de que o professor precisa 

acompanhar as necessidades dos leitores contemporâneos, o que pudemos constatar mediante 

a fala dos entrevistados. Como eles afirmaram “para seduzir o aluno o professor precisa 

desenvolver estratégias”. Levar o filme e depois ler o livro, ou o inverso, pode direcionar o 

leitor aprendiz a outras buscas, outras leituras. 

Para nós, fica evidente que, ao terem esse entendimento, os entrevistados, demonstram 

que desenvolver estratégias como essas são aprendizagens consolidadas na sala de aula. São 

as necessidades de seus alunos que orientam as escolhas e os encaminhamentos do trabalho da 

sala de aula. Nesse sentido a leitura de literatura solicita essa abertura e isso, segundo os 

docentes, também se constitui como um saber.  

Sabemos que muitas são as críticas que permeiam a leitura literária na escola no 

sentido de que ela é utilizada como ferramenta de ensino. Com isso, argumenta-se que a 

leitura literária perde seu significado maior que seria proporcionar o gosto pelo ato de ler. No 

entanto, defendemos que restringi-la a essa dimensão significa relegar seu potencial 

formativo, inclusivo, educativo, transdisciplinar. 

Argumentamos que a prática de leitura literária precisa sim ser resgatada na escola 

como uma atividade saudável ao intelecto e ao emocional dos alunos. Consideramos que os 

professores também merecem atenção. Resgatar o potencial leitor desses profissionais faz-se 

necessário, já que como leitores em constante processo de formação precisam ler o que 

gostam ou pelo menos ter acesso à leitura literária e a outras fontes de informação. 

Nessa direção, ter acesso à internet, poder pesquisar o que circula no mercado literário, 

são caminhos que põem o professor em diálogo com seus alunos, situações que devem fazer 

parte do seu cotidiano. Para tanto, acreditamos que planejar com outros professores, com o 

bibliotecário ou com a coordenação, trocando ideias, mostrando o que deu certo e o que não 

deu, são meios de veicular essas informações e incorporar saberes a suas práticas.  

Nossa incursão pelas narrativas dos docentes entrevistados nos deu a certeza de que 

eles leem literatura para seus alunos. Suas escolhas são carregadas de significados. Há uma 

carga afetiva muito forte por trás das leituras que levam para a sala de aula. No entanto, as 

escolhas não se amparam apenas nisso, pois ao falarem sobre a prática diária com o texto 

literário disseram que a literatura transita na sala nas diversas situações de ensino que vão 

desde um conteúdo de História a necessidade de promover a solução de um problema de 

ordem ética, em que os alunos possam desenvolver reflexões. Em todo caso, a mediação com 
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o texto literário é realizada mediante planejamento. Os professores procuram visitar a 

biblioteca da escola sempre em busca de livros que atendam as demandas de ensino e as 

expectativas de seus alunos.  

Constatamos que os docentes exploram a natureza estética do texto literário. Para 

tanto, procuram planejar ações de leitura de literatura com os alunos, através de rodas de 

leitura, visitas à biblioteca da escola, além de projetos envolvendo pais e outros segmentos da 

comunidade escolar. O objetivo dessas atividades é incutir o gosto pelo ato de ler, o prazer de 

explorar o livro, desde o projeto gráfico ao texto em si. 

No que tange as etapas da formação leitora dos professores, percebemos que as 

experiências de leitura realizadas em família, na escola, na academia, bem como na prática 

docente foram bastante significativas. Nessas etapas da formação os saberes sobre a literatura 

estão vinculados aos contatos que tiveram com amigos, com parentes, com outros professores 

ou com seus alunos. Constatamos em seus discursos que a leitura literária esteve presente 

nessas etapas da formação, porém os docentes consideram que além do livro de literatura, 

outros tipos de textos, bem como outros espaços de interação social contribuíram para que se 

tornassem leitores. No processo da formação leitora, boa parte dos entrevistados revelaram 

que tiveram contato com o texto impresso através de jornais, enciclopédias, dicionários, 

revistas em quadrinhos, cordéis, receitas culinárias, livros didáticos, livros de literatura, além 

das leituras realizadas na academia voltadas para a formação profissional. Os docentes 

também citaram a música, o teatro, a literatura oral, veiculados à contação de histórias, além 

de visitas as bibliotecas escolares e públicas, bem como sebos como influências literárias à 

formação leitora. 

No que se refere aos saberes sobre a literatura, atestamos que as experiências dos 

entrevistados com a leitura literária, com outros tipos de textos, bem como com outras 

linguagens, consolidaram saberes, são saberes para a vida, saberes para o ensino, saberes para 

a leitura fruitiva, saberes que dialogam entre si e que estão intrinsecamente relacionados à 

prática docente. 

 Diante da expressiva relevância que os saberes emergiram do discurso dos docentes, 

apontamos os seguintes saberes/resultados: a literatura é fator de humanização; a 

escolarização da leitura literária na formação do leitor é fundamental; ensinar literatura requer 

do professor um repertório de leituras; a leitura de literatura auxilia no processo de 

alfabetização; o planejamento é necessário no trabalho pedagógico com a literatura; a 

literatura é transdisciplinar; a formação de leitores de literatura solicita rotina de leitura. 
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Os professores nos mostraram que ao se constituírem leitores, a trajetória formativa 

consolida muitos saberes. Em se tratando de literatura esses saberes são veiculados à 

formação através do diálogo com outras leituras, com outros espaços interativos, na 

convivência com outros leitores. Além disso, constatamos que os saberes que os professores 

revelaram nas narrativas estão diretamente relacionados às concepções que têm sobre 

professor formador de leitores, visto que a literatura como fator de humanização prepara o 

homem para lidar com a sua condição humana, enfrentar seus conflitos, entender seus 

movimentos no mundo. Na escola ela faz-se necessária para o ensino de valores, para ensinar 

a ler, para incutir o gosto pela leitura. Nesse contexto, o formador de leitores precisa ter um 

propósito, atitude que requer planejamento sistemático. Por sua natureza transdisciplinar, a 

literatura solicita diálogo, consequentemente ensino. Ademais instituir-se leitor significa ler, 

ler para aprender, ler pelo prazer. Nessa dimensão ao passar por essas etapas o leitor poderá 

dar testemunho de suas leituras, poderá ser o leitor-referência.  

Vale ressaltar que outros saberes emergem nessa trajetória. Contudo, como a própria 

literatura nos ensina os saberes são múltiplos e estão em constante movimento. As 

experiências de leitura dos docentes nos mostram que eles dominam vários saberes. 

Compreender como são articulados nas aulas com leitura literária nos deu a certeza de que o 

livro de literatura está presente na sala de aula e não é concebido apenas como objeto de 

ensino. As ações pedagógicas que permeiam a leitura literária no âmbito escolar são mediadas 

com reflexão, com prazer, com aventura. Dessa forma, acreditamos que aliar a leitura literária 

ao ensino de leitura, a alfabetização, a construção de valores, ao ensino de conteúdos é viável, 

visto que como produto em um contexto educacional, o livro literário legitima sua função 

educativa. Entretanto, para que isso aconteça, defendemos principalmente que a literatura seja 

compreendida como ato de comunicação, em que se permitam diálogos e interpelações que o 

texto sugere ao leitor.  

Chegamos até aqui, certas de que as narrativas docentes em muito contribuíram para 

nossa reflexão. Também acrescentaram saberes a nossa formação, pois no entrecruzamento 

desses diálogos aprendemos que cada personagem tem a sua parcela de saberes. Assim como 

ao ler um livro de literatura o leitor deixa de ser o mesmo, uma vez que seu horizonte está 

modificado pela interação com o texto, acreditamos que as experiências que vivenciamos com 

os parceiros dessa jornada também nos transformaram e nos formaram. Dessa forma, 

esperamos que a leitura de literatura continue transitando nas salas de aula de professores, 

especialmente dos anos iniciais, favorecendo diálogos, multiplicando saberes, formando 

leitores capazes de encontrar na literatura a compreensão da sua condição humana. 
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 Desejando que nossos parceiros de jornada possam multiplicar seus saberes, que 

continuem valorizando o potencial formativo do texto literário, finalizamos apenas mais uma 

etapa das nossas histórias com a certeza de que a jornada nos deu apenas algumas setas para 

seguirmos no percurso em busca de mais saberes literários. 
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APÊNDICE A 

  

FORMULÁRIO INICIAL 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Centro de Educação 

Programa de Pós-Graduação em Educação 

Linha de pesquisa: Educação, linguagem e formação do leitor 

 

 

 

FORMULÁRIO INICIAL 

 

                                                                                                                 

Data........../........../.......... 

 

 

DADOS PESSOAIS  

 

Nome: .......................................................................................................................................... 

Data de Nascimento: ........../........../..........   Sexo: M (   )  F (  ) 

Naturalidade:...................................................................................................................... 

Estado civil: ......................................................................................................................... 

Tempo de atuação no magistério: ............................................................................................... 

Séries que atua/atuou:................................................................................................................. 

Instituição: (  ) Pública (  ) Particular   Cidade/estado:.......................................................... 

Jornada semanal de trabalho:.............................................................horas:........................ 

 

DADOS DA FORMAÇÃO 

 

Habilitação em nível médio (magistério):    (   ) sim    (   ) não 

Instituição:.................................................................................................  Ano:................ 

Graduação 

Instituição: ..................................................................................................Ano:................ 

Pós-graduação (especialização) 

Instituição: ..................................................................................................Ano:................ 

Pós-graduação (mestrado) 

Instituição: .................................................................................................Ano:................. 

Pós-graduação (doutorado) 

Instituição: .................................................................................................Ano:................. 

email:........................................................................................................................... 
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APÊNDICE B 

 

TERMO DE CIÊNCIA 

 

Centro de Educação 

Programa de Pós-Graduação em Educação 

Linha de pesquisa: Educação, linguagem e formação do leitor 

 

 

 

 

TERMO DE CIÊNCIA E AUTORIZAÇÃO 

 

 

 

Eu,.................................................................................................................., portador(a) do 

CPF ..............................................., ciente de que a entrevista por mim respondida será 

utilizada para fins da pesquisa de Mestrado em Educação intitulada “O que os professores 

sabem sobre Literatura? Um estudo com professores do ensino fundamental de escolas 

públicas de Natal-RN”, desenvolvida na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pela 

aluna Maria Deuza dos Santos, sob a orientação da Professora Doutora Alessandra Cardozo 

de Freitas, a qual enseja o trabalho de elaboração da dissertação de mestrado e quaisquer 

outras atividades acadêmicas correlatas à pesquisa; e de que as informações por mim cedidas 

serão tratadas conforme as recomendações previstas nos protocolos de ética da UFRN, 

assegurando inclusive o meu anonimato; autorizo a utilização dos referidos dados, desde que 

garantidos os fins e as condições acima citadas. 

 

 

                                                             .......................................................................................... 

 

 

Natal, ............................................................................................................................................ 
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APÊNDICE C 

GUIÃO PARA A ENTREVISTA 

Bloco I  

Saberes sobre a literatura provenientes das experiências pessoais (família, ambiente de 

vida, etc.) 

1- Descreva as experiências pessoais com a leitura que você teve durante a infância, 

adolescência e vida adulta.  

2- Comente as experiências pessoais de leitura de Literatura. 

3-Das experiências relatadas, que saberes você identifica como importantes à sua formação 

como leitor? Explique. 

Bloco II 

Saberes sobre a literatura provenientes da formação escolar inicial (educação básica) 

1- Descreva as experiências de leitura que você teve durante a sua formação escolar, nos 

diferentes níveis de ensino (fundamental e médio).  

2- Comente as experiências escolares de leitura de Literatura. 

3- Das experiências relatadas, que saberes você identifica como importantes à formação do 

professor como leitor? Explique. 

Bloco III 

Saberes sobre a literatura provenientes da formação profissional para a docência 

1- Descreva as experiências de leitura que você teve durante a sua formação profissional para 

a docência.  

2- Comente as experiências formativas de leitura de Literatura. 

3- Das experiências relatadas, que saberes você identifica como importantes à formação do 

professor formador de leitores? Explique. 
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Bloco IV 

Saberes sobre a literatura provenientes da experiência como docente  

1- Descreva as experiências de leitura que você desenvolveu/desenvolve em sua prática 

docente.   

2- Comente as experiências desenvolvidas em sala de aula com a leitura de Literatura. 

3- Das experiências relatadas, que saberes você identifica como importantes à sua formação 

como leitor e formador de leitores? 

4- Que saberes sobre literatura você considera necessários para o planejamento e a avaliação 

das aulas de leitura de literatura? Explique.    

Bloco V  

Bloco de perguntas extras 

1- Como você definiria o professor formador de leitores? 

2- Como você definiria o que é literatura? 

3- Considerando os saberes consolidados no exercício da docência, como você explicaria a 

formação do leitor de literatura? 

 

4- Em sua opinião, qual a importância do professor ter um bom repertório literário? 

 

 

 

 


