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RESUMO 

 

 

O presente trabalho visa analisar as práticas de leitura literária, no âmbito escolar, 
com uso do acervo do Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), destinado aos 
anos finais do ensino fundamental. Desenvolvido a partir de pesquisa bibliográfica 
considerando estudos teóricos no âmbito da literatura infantil e juvenil na escola e 
pesquisa de campo sobre práticas de leitura literária, realizada em escolas de ensino 
fundamental (anos finais) da rede municipal de Santa Inês, MA. A pesquisa de campo 
evidencia que a literatura tem chegado às escolas, no entanto, as escassas práticas 
de leitura literária realizadas a partir dos acervos do PNBE necessitam ser repensadas 
à luz dos pressupostos teóricos sobre a escolarização da literatura e o letramento 
literário. Nesse sentido, objetivamos, nessa pesquisa, discutir sobre a literatura na 
formação humana e sua presença na escola, com ênfase na distribuição, circulação e 
práticas de leitura literária a partir dos acervos do PNBE. Propomos que as ações 
desse Programa possam, através da leitura literária na escola, resultar na formação 
de leitores literários por meio da realização de práticas de leitura condizentes ao 
letramento literário.  

Palavras-Chave: PNBE. Literatura. Formação humana. Práticas de leitura literária. 
Letramento literário.  
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ABSTRACT 

 

 

The aim of the present work is to analyze practices of literary reading within the school 
environment by using the collections of books of the PNBE (Programa Nacional 
Biblioteca na Escola – Brazilian School Library National Program) addressed to the 
final years of Elementary School (6 to 9 years of age). The study was based on 
bibliographical research, particularly on theoretical studies concerning children’s and 
adolescent literature in educational settings, and on experimental research on literary 
reading practices, as performed in the final years of Elementary School in the district 
of Santa Inês – MA (a Northeastern state of Brazil). The data obtained from the field 
research shows that literary books have reached schools. However, the few existing 
strategies to approach literary reading that make use of the book collections from the 
PNBE should be reassessed in the light of the theoretical assumptions regarding 
literary schooling and literary literacy. It is our intention to discuss the importance of 
literature on human development and its presence in schools focusing on the 
distribution, circulation and literary reading strategies of the PNBE book collections. 
Our contention is that actions stemming from the Program that are truly committed to 
fostering literary literacy in schools will contribute decisively to the development of 
competent literary readers.  

Keywords: PNBE. Literature. Human development. Reading literary practices. 
Literary literacy. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Considerando a existência do Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), 

em vigor no país desde 1997, através do qual a Literatura tem chegado às escolas 

públicas brasileiras, este trabalho possui como objetivo analisar as práticas de leitura 

literária realizadas no âmbito escolar por meio do acervo do PNBE, destinado aos 

anos finais do Ensino Fundamental em escolas da rede municipal de ensino de Santa 

Inês, no Maranhão.  

O PNBE foi criado pelo Ministério da Educação em 1997, visando promover o 

acesso à cultura e o incentivo à leitura com a distribuição de acervos literários 

destinados aos diferentes níveis da escolaridade básica. As obras têm chegado às 

escolas, no entanto, isso não se configura necessariamente uma garantia de acesso 

do aluno ao texto literário – de práticas de leitura (literária) condizentes com a estética 

do texto literário.  

Ao longo de 15 anos de docência na educação básica, pude observar que 

alguns professores realizam ações pedagógicas utilizando esses acervos. No entanto, 

há muitos professores que desconsideram a inclusão do texto literário em sua prática 

pedagógica. Alguns trabalham o texto literário a partir de roteiros de leitura com 

questões fechadas; outros usam a leitura literária como uma espécie de “castigo” para 

ocupar o tempo de alunos tidos como indisciplinados.  

Diante de tais questões, oriundas de observações empíricas, surgiu a 

necessidade de um estudo científico sobre as práticas de leitura literária que vêm 

sendo realizadas com uso dos acervos do PNBE, visando construir um referencial 

teórico que possa contribuir para a prática docente na educação básica e que 

considere tanto a estética do texto literário como a importância da Literatura para os 

alunos do ensino fundamental nos diversos aspectos de sua formação.   

Embora a questão central dessa pesquisa tenha surgido de observações 

empíricas, existem várias pesquisas sobre o PNBE e a escolarização da leitura 

literária, as quais foram encontradas na fase dos estudos preliminares, e que 

passaram a compor o corpus teórico desta pesquisa.  
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Na fase inicial da pesquisa, parti das seguintes indagações: haveria pontos em 

comum entre a Literatura e a escola? Em que sentido o texto literário poderia contribuir 

com a função social da escola na formação humana? Os textos de Antonio Candido 

“A Literatura e a formação do homem” (1972) e “O direito à literatura” (2004) 

apresentam vários pontos em comum entre Literatura e escola, pois ambas podem 

desempenhar um papel fundamental na formação humana. Nessa mesma perspectiva 

encontra-se o texto de Antoine Compagnon, “Literatura para quê?” (2009).  

No âmbito das discussões sobre a leitura literária na escola, nos referenciamos 

nos trabalhos de Coelho (2010); Zilberman (2007); Souza (2004); Soares (2011); 

Cosson (2014) que apresentam reflexões importantes sobre literatura e escola aliadas 

ao processo de socialização dos indivíduos. Esses textos, dentre outros, subsidiarão 

as discussões teóricas deste trabalho.  

Partindo da relevância do texto literário para a educação e do importante papel 

que a Literatura desempenha na formação de competências humanas, busquei 

referências bibliográficas sobre o PNBE procurando identificar quais estudos têm sido 

feitos em torno desse Programa.  

A publicação Literatura fora da caixa: O PNBE na escola – Distribuição, 

circulação e leitura (2012), organizada pela professora doutora Aparecida Paiva, 

pesquisadora do Grupo de Pesquisa do Letramento Literário (GPELL/UFMG), 

apresenta e discute os resultados de pesquisas realizadas em escolas do Ensino 

Fundamental da rede municipal de Belo Horizonte, MG, sobre o acesso dos alunos 

aos acervos do PNBE, analisando se essa política pública fomenta práticas de leitura 

literária no espaço escolar.  

Os dados obtidos na pesquisa coordenada por Paiva (2012) revelam que a 

Literatura que chega à escola através do PNBE nem sempre tem sido incorporada às 

ações pedagógicas, permanecendo muitas vezes ainda em caixas, do mesmo modo 

que chegam à escola. Isso indica a necessidade de um olhar atento ao acesso e às 

práticas de leitura literária em outras escolas públicas no país, pois, quanto mais se 

puder pesquisar sobre o acesso e o uso desses acervos, mais se poderá contribuir 

para que, de fato, a Literatura seja inserida nas práticas pedagógicas no espaço 

escolar.  
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Nessa perspectiva, partindo da necessidade de aprofundamento teórico sobre 

as políticas públicas de leitura desenvolvidas no país, a partir de 1970, nossa 

investigação se deu por meio dos documentos oficiais do Ministério da Educação 

(MEC), dentre outros relatórios de instituições vinculadas ao acesso ao livro e à 

promoção da leitura no país, como a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil 

(FLINJ). 

Acreditamos que, ao investigar as práticas de leitura literária que têm sido 

realizadas nas escolas municipais de ensino fundamental (anos finais) em Santa Inês, 

MA, com o acervo do PNBE e contextualizar os resultados obtidos, contribuiremos 

para identificar como essa importante política de distribuição de acervos literários nas 

escolas públicas tem sido tratada. Os dados coletados foram confrontados com os 

referenciais teóricos e serão “devolvidos” à escola como questões reflexivas sobre as 

práticas de leitura literária e as especificidades metodológicas que devem ser 

consideradas no âmbito da escolarização da leitura literária.  

Assim, nosso trabalho ancora-se na necessidade de identificar e analisar as 

práticas de leitura literária na escola e de refletir sobre a Literatura como um elemento 

propiciador de competências leitoras para o letramento literário.  

Estruturalmente, este trabalho organiza-se em quatro capítulos. A opção pela 

ordem temática pela qual estão dispostos justifica-se pelo percurso teórico do 

surgimento desse estudo. Inicialmente, pensamos a relação entre a Literatura e a 

escola como instâncias de formação humana, e, a partir daí, seguimos para a 

investigação sobre a Literatura na escola sob a perspectiva da didática e de sua 

escolarização. Nesse processo, chegamos ao PNBE como uma política pública 

consolidada na distribuição de acervos de literatura às escolas públicas de educação 

básica, o que nos conduziu à indagação sobre as práticas de leitura literária que são 

realizadas no âmbito escolar com esses livros. E, por fim, visando contribuir com os 

professores envolvidos com o ensino nos anos finais do ensino fundamental, 

elaboramos algumas estratégias para a realização de práticas de leitura literária na 

escola. Assim, estruturamos o trabalho conforme descrito abaixo.  
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O primeiro capítulo, intitulado A Escola e Literatura na formação humana, 

apresenta uma breve contextualização teórica da função da escola como instituição 

de socialização e formação humana, aliada à escola, nesse processo, por 

compartilhar de objetivos comuns, coloca-se a Literatura. Visando demonstrar a 

importância da Literatura, buscamos descrever as principais funções da Literatura na 

formação humana, tendo como referências principais: Candido (1972; 2004); 

Compagnon (2009); Morin (2011); Santos e Sousa (2004); Colomer (2003) e 

Zilberman (2003).  O capítulo dedica-se a apresentar a relevância da Literatura para 

a formação dos indivíduos em diferentes dimensões bem como refletir sobre a 

validade da leitura literária na escola, como um saber que não pode ser negado aos 

alunos. 

No segundo capítulo da pesquisa, intentamos contextualizar teoricamente o 

surgimento da Literatura Infantil e Juvenil e a entrada desse gênero na escola. A partir 

dos estudos de Teresa Colomer (2003), foi possível elencar os principais debates 

teóricos em torno dessa Literatura com ênfase na perspectiva da didática. Discutimos, 

também, ainda que brevemente, sobre a escolarização da leitura literária, 

considerando os debates e as críticas sobre o caráter pedagogizante que a escola 

insiste em manter quanto se trata da formação de leitores. Ainda nesse capítulo, tendo 

como principais referências os estudos de Soares (2011), Cosson (2014), Paulino e 

Cosson (2009; 2011), discutimos sobre o letramento literário na escola como um ideal 

a ser perseguido na escolarização da leitura literária.  

As principais políticas governamentais a partir da década de 1970, 

desenvolvidas com o objetivo de promover o acesso ao livro e a leitura literária na 

educação básica brasileira, constituem o tema do terceiro capítulo. Aqui, enfocamos 

o PNBE, sua operacionalização e histórico de distribuição de acervos de literatura e 

de outros materiais de leitura às escolas públicas de educação básica do país. 

Considerando que nosso objeto de pesquisa são as práticas de leitura literária 

realizadas no espaço escolar da rede pública municipal de Santa Inês, comporá 

também este item a análise dos dados obtidos em pesquisa realizada em quatro 

escolas do ensino fundamental (anos finais), desse município. Ressaltamos que 

nesse universo de quatro escolas serão alvo da pesquisa apenas os professores que 

realizarem práticas de leitura literária, os quais serão identificados por meio de uma 

primeira etapa da pesquisa cujos sujeitos pertencem à equipe de administração 

escolar.  
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No quarto e último capítulo, Proposta metodológica para uso dos acervos do 

PNBE: circulação e práticas de leitura literária, apresentamos nossas sugestões para 

a circulação dos acervos do PNBE na escola bem como algumas alternativas 

metodológicas que podem ser adotadas pelos professores na realização de práticas 

de leitura em escolas com foco no letramento literário. Aqui também faremos uma 

breve reflexão sobre o papel do professor como mediador da leitura literária na escola. 

Enfatizamos que as propostas sugeridas nesse capítulo não se constituem “receitas”, 

mas apenas alternativas que podem subsidiar a mediação literária na escola, sendo, 

portanto, passíveis de modificações, a critério do professor e da escola.  
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CAPÍTULO I 

 

 

1 A ESCOLA E A LITERATURA NA FORMAÇÃO HUMANA 

 

 

 

1.1 A FUNÇÃO SOCIAL DA INSTITUIÇÃO ESCOLAR  

 

 

A escola possui sua origem na necessidade de acesso dos indivíduos ao 

conhecimento a partir da organização social em estruturas mais complexas, visto que 

as células primárias de convivência, como as famílias, já não conseguiam transmitir 

os saberes necessários à vida social de seus membros e garantir sua inserção na 

sociedade industrial que despontava.  

Nestas sociedades, a preparação das novas gerações para a sua 
participação no mundo do trabalho e na vida pública requer a intervenção de 
instâncias específicas como a escola, cuja peculiar função é atender e 
canalizar o processo de socialização (GOMÉZ, 1998, p. 15). 

Conforme a sociedade se complexifica os indivíduos vão elaborando regras, 

códigos e diferentes meios de comunicação para propiciar a convivência entre os 

grupos sociais. Na aquisição da conduta social a escola apresenta função primordial, 

sendo uma das instituições responsáveis pela transmissão dos diferentes 

mecanismos de interação social. Conforme ratifica Gómez (1998, p. 13): “Este 

processo de aquisição por parte das novas gerações das conquistas sociais – 

processo de socialização – costuma denominar-se genericamente como processo de 

educação”.  

Assim, compete à escola, através do processo socialização/educação, 

propiciar meios para a inserção dos indivíduos na sociedade. Essa não constitui uma 

tarefa simples, pois, “preparar” sujeitos para atuar nessa sociedade, implica em 

propiciar uma formação condizente às múltiplas exigências de um mundo globalizado.  
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A sociedade contemporânea está vivendo uma época de incertezas e 

mudanças que afetam frontalmente a educação. Isso coloca a escola em posição de 

alerta sobre o seu papel, exigindo reflexão permanente sobre seu desempenhado 

frente às funções que lhe são atribuídas nesse contexto social. 

O processo de socialização da escola nas sociedades contemporâneas 

apresenta diversos aspectos. Dentre as muitas atribuições delegadas à escola, 

Goméz enfatiza que:  

[...] a função principal que a sociedade delega e encarrega à escola é a 
incorporação futura no mundo do trabalho [...]. A segunda função do processo 
de socialização na escola é a formação do cidadão/ã para sua intervenção 
na vida pública. A escola deve prepará-los para se incorporem à vida adulta 
e pública, de modo que possam manter a dinâmica e o equilíbrio nas 
instituições, bem como as normas de convivência que compõem o tecido 
social da comunidade humana (GOMÉZ, 1998, p. 14; 15). 

As funções que a sociedade delega à escola desde sua origem estão atreladas 

à manutenção da ordem social vigente. Cabe à escola encontrar meios para superar 

os interesses capitalistas, desenvolvendo, por meio de seu processo educativo, o 

pensamento crítico dos seus alunos ou manter-se atrelada aos interesses de uma 

minoria, reafirmando as diferenças sociais.  

As funções descritas acima englobam a necessidade de uma formação que 

contemple múltiplos saberes, considerando que vivemos em uma sociedade plural e 

multifacetada, na qual as transformações ocorrem de forma muito rápida, e as 

pessoas estão envoltas num mundo de descobertas e de “verdades” mutáveis. Nesse 

contexto, o conhecimento se dá em muitos ambientes, os quais ultrapassam as 

fronteiras da escola, tida tradicionalmente como a instituição responsável pela 

socialização do saber acumulado historicamente pela humanidade.  

Diante disto, a relação educação e sociedade tem sido objeto de discussões 

que questionam a visão tradicional da educação, cuja principal função centra-se na 

transmissão dos valores culturais existentes e que evidenciam a tendência 

conservadora da educação ainda presente em diversos segmentos da sociedade.  
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Neste cenário, a escola tem recebido severas críticas por não conseguir 

atender às demandas que dela se espera. A escola não tem obtido sucesso em 

preparar grande parte dos indivíduos para o mundo do trabalho, tampouco para sua 

inserção na vida pública. Tal constatação reflete-se na desordem que assistimos em 

nosso país em vários de seus aspectos sociais.  

Por isso, urge considerar que a sociedade mudou, e que está em permanente 

processo de transformação. É necessário tornar a escola um espaço que contemple 

as transformações sociais, pois é nesse cenário que os alunos vivem e é nele que irão 

interagir.  

A disseminação na escola de uma nova concepção de mundo exigirá, 
necessariamente uma mudança na própria postura do educador, diante da 
educação e de seu próprio papel como transmissor de uma nova concepção 
de mundo (PARO, 2012, p. 157). 

No atual mundo globalizado, é papel da escola proporcionar aos alunos 

experiências de formação de ideias, abrindo espaços para um entendimento crítico 

das realidades que os cercam, através de um tipo de educação que não torne o aluno 

apenas um assimilador de conhecimentos, mas que sobretudo possibilite a ele/a a 

mobilização desse conhecimento para a transformação e ação social.  

Nesse sentido, entendemos que a educação pode e deve assumir o papel 

político de contribuir para uma nova ordem. Embora não seja essa uma tarefa fácil, 

ela certamente não é impossível. Ademais, acreditamos que não há outra saída para 

a escola: é preciso que os educadores tomem consciência de suas responsabilidades 

e redirecionem suas ações pedagógicas nessa direção.  

Isso não quer dizer que a educação por si só realizará a transformação 

estrutural da sociedade, pois, como coloca de forma pertinente Candau (2010) isso 

seria “pedagógica e politicamente ilusório”. No entanto, a educação desempenhará 

um papel intransferível nesse processo, sendo lúcido afirmar, ainda, que nenhuma 

mudança estrutural acontecerá na sociedade sem a contribuição da educação. 

Para tanto, a escola precisa incluir em seus processos ações educativas que 

possam de algum modo ser instrumentos de torná-la um verdadeiro espaço de 

formação e socialização dos indivíduos. As aulas devem assumir um caráter 

problematizador, já não cabe acreditar na mera transmissão de conhecimentos 

prontos, carregados de verdades incontestáveis. O mundo pede sujeitos pensantes, 
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críticos, questionadores, que possam contribuir positivamente na construção de uma 

sociedade que implora por cidadãos participantes. 

Acreditamos que a escola não precisaria ir muito longe para encontrar os meios 

para uma possível superação dessa lacuna na formação de seus alunos. Uma atitude 

relevante seria olhar para si mesma, resignificar seus processos. Haverá a 

necessidade de uma tomada de consciência sobre seu fazer pedagógico: Como têm 

sido direcionados os processos de aprendizagem em seu interior? As situações de 

aprendizagem em sala de aula propiciam o pensamento crítico dos alunos? Que 

material de leitura é proposto aos alunos? Como são selecionadas e abordadas as 

obras literárias e qual seu lugar no currículo e nas práticas pedagógicas?  

Essas indagações giram em torno da concepção de que a formação do aluno, 

em seus diversos aspectos, exige que os processos de ensino e aprendizagem o 

conduzam à vivência de situações que possam levá-lo a buscar respostas sobre sua 

condição humana e a de seus pares.  

A necessidade de uma educação que atenda às exigências de formação do 

indivíduo para as demandas sociais suscita, conforme Morin (2011, p.43), “o ensino 

centrado na condição humana”. Para tanto, a integração entre os vários saberes 

disciplinares é apontada como necessária a essa educação e, dentre eles, inclui-se a 

Literatura.  

[...] para a educação do futuro, é necessário promover grande 
remembramento dos conhecimentos oriundos das ciências naturais, a fim de 
situar a condição humana no mundo; dos conhecimentos derivados das 
ciências humanas, para colocar em evidência a multidimensionalidade e a 
complexidade humanas, bem como para integrar (na educação do futuro) a 
contribuição inestimável das humanidades, não somente a filosofia e a 
história, mas também a literatura, a poesia, as artes (MORIN, 2011, p. 44). 

A literatura insere-se no campo dos saberes indispensáveis à formação 

humana. Portanto, poderá, juntamente com a escola, contribuir para a educação de 

crianças e jovens no desenvolvimento de competências voltadas para a dimensão 

humana, tão necessárias aos indivíduos no âmbito social em que estamos inseridos.  
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1.2 A LITERATURA ALIADA À ESCOLA NO PROCESSO DE SOCIALIZAÇÃO E 

FORMAÇÃO HUMANA 

 

 

Partindo do pressuposto da urgência de uma ação pedagógica que contemple 

tal formação, necessitamos considerar os diferentes saberes que circundam a escola 

e a vida dos alunos. Aí se insere a Literatura, a qual, de uma forma ou de outra, sempre 

esteve presente no contexto escolar, sem, no entanto, receber a atenção e o prestígio 

merecidos. A desatenção ao texto literário faz que a escola perca uma poderosa aliada 

na tarefa de formar alunos para viverem e atuarem no complexo tecido social da 

contemporaneidade. Nesse sentido, concordamos com Santos e Sousa quando 

afirmam que:  

[...] precisamos discutir o papel da escola que se constitui em um ambiente 
privilegiado para a formação do leitor. Nela é imprescindível que a criança 
conheça livros de caráter estético, diferentes dos pedagógicos utilitaristas, 
usados na maioria das escolas. O livro estético (ficção ou poesia) proporciona 
ao pequeno leitor a oportunidade de vivenciar a história e as emoções, 
colocando-se em ação por meio da imaginação, permitindo-lhe uma visão 
mais crítica do mundo (SANTOS; SOUSA, 2004, p. 81).  

Assim, entendemos que o texto literário pode constituir-se um elemento 

importante na construção do pensamento crítico dos estudantes, quando utilizado 

considerando seu caráter estético, pois possui peculiaridades que permitem ao leitor 

estabelecer, através da imaginação, relações com o mundo em que vive.  As palavras 

de Compagnon (2009, p. 51) corroboram o valor da experiência estética: “A literatura 

exprimindo a exceção oferece um conhecimento diferente do conhecimento erudito, 

porém mais capaz de esclarecer comportamentos e as motivações humanas”. 

Conforme evidencia o autor na citação acima, a Literatura diferencia-se do 

saber erudito eleito pela sociedade e transmitido pela escola, mas precisa ser 

valorizada no contexto escolar, pois “lida” com diferentes saberes de outra maneira, 

promovendo aprendizagens que estimulam a compreensão dos dilemas humanos.  

Ao utilizarmos a literatura na escola, ela se transforma em importante 
instrumento de formação, já que o enredo da obra literária é construído a 
partir de profundos ‘conteúdos humanos’, o que possibilita ao leitor refletir 
sobre assuntos relevantes para o seu desenvolvimento enquanto ser 
(CORRÊA; SOUZA; VINHAL, 2011, p. 150). 
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O contato com o texto literário propicia ao leitor o desenvolvimento de 

percepções sobre o mundo e sobre a condição humana. Diante disso, acreditamos 

que a literatura é um saber necessário e indispensável à escola; um saber que deverá 

ser oferecido aos alunos dado o compromisso da escola no que se refere ao 

cumprimento da função de formação humana. 

Portanto, insistir na presença e valorização do texto literário na escola possui 

fundamento, uma vez que a escola e a literatura partilham de um caráter formativo, 

voltado para a cidadania. A escola como instituição social e a literatura como ficção 

capaz de mobilizar saberes e comportamentos humanos, aliadas, contêm a 

possibilidade de promover uma educação que venha a possibilitar melhores condições 

intelectuais e sociais aos sujeitos envolvidos.  

 

 

1.2.1 Funções da Literatura na formação humana 

 

 

A literatura desempenha funções específicas na formação humana, tais como 

as que destacamos abaixo, tomando como referência o texto “A literatura e a formação 

do homem”1, do crítico literário Antonio Candido.  

A função humanizadora da literatura é definida por Cândido (1972, p. 77) como 

“a capacidade que a literatura tem de confirmar a humanidade do homem”. Assim, 

essa função ancora-se na qualidade que a literatura possui de tornar o homem 

humano, um ser que pondera sobre possibilidades, toma decisões, que critica e age 

de modo consciente no contexto no qual está inserido.  

A função humanizadora da literatura ocupa um espaço de atuação fundamental 

na sociedade, que hoje dela carece, visto que temos assistido a um declínio da 

condição humana nessa perspectiva. Dentro desta função, Candido (1972) insere 

outras duas: a psicológica e a educativa. 

  

                                                           

1 Esse texto é oriundo de uma conferência proferida na XXIV Reunião Anual da SBPC (São Paulo, julho 
de 1972). Publicada em Ciência e Cultura, n. 9, vol. 24, São Paulo, set. 1972. 
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A função psicológica se refere à necessidade do ser humano de fantasia, de 

ficção. Seja o indivíduo criança ou adulto, culto ou iletrado, todos possuem essa 

lacuna e ela precisa ser preenchida. A literatura oferece elementos para preencher, 

ainda que temporariamente, tal carência, seja em nível mais elementar (folhetins, 

anedotas) ou em nível mais avançado (contos, poemas, romances). Sobre essa 

necessidade incontornável de ficção, Candido enfatiza: 

Portanto, por via oral ou visual, sob formas curtas e elementares, ou sob 
complexas formas extensas, a necessidade de ficção se manifesta a cada 
instante; aliás, ninguém pode passar um dia sem consumi-la, ainda que sob 
forma de palpite na loteria, devaneio, construção ideal ou anedota. E assim 
se justifica interesse pela função dessas formas de sistematizar a fantasia, 
de que a literatura é uma das modalidades mais ricas. (CANDIDO, 1972, p. 
81, grifo nosso) 

O ser humano busca na ficção, em seus diferentes níveis, a satisfação de suas 

necessidades de fantasia, dela faz uso, seja para negar sua real condição ou para 

compreendê-la. A “fuga” da realidade, embora momentânea, satisfaz a mente 

fantasiosa do homem. Isso, não significa, contudo, ociosidade mental; ao contrário, o 

texto literário, ao proporcionar o contato com a ficção, conduz o leitor a experiências 

sensoriais que estabelecem relações com as suas vivências, propiciando-lhe, por 

meio da arte, reflexões sobre seu contexto real.  

A literatura, enquanto obra de arte, estimula o desenvolvimento estético de 
cada pessoa, pois não explica o mundo como o faz a ciência e a razão. 
Entretanto, por ser rica em intenções e fecunda em ambiguidades, a arte tem 
o poder de aflorar nossos sentimentos, o que gera o refinamento do nosso 
espírito e acarreta uma nova percepção sobre o mundo, as pessoas e as 
relações existentes (CORRÊA; SOUZA; VINHAL, 2011, p. 152).  

A busca por meios que permitam uma vivência para além da realidade é cada 

vez mais intensificada nos dias atuais e uma porta fácil para saciar esse desejo tem 

sido encontrada através dos diferentes meios tecnológicos acessíveis a boa parcela 

da população. No universo imediato da tecnologia, a literatura, embora seja um 

recurso ficcional tão satisfatório quantos outros, não é tão facilmente acessível ou 

“acessável”, deixando assim de cumprir essa importante função na formação humana. 
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O próprio da Literatura é a análise das relações sempre particulares que 
reúnem as crenças, as emoções, a imaginação e a ação, o que faz com que 
ela encerre um saber insubstituível, circunstanciado e não resumível sobre a 
natureza humana, um saber de singularidades (COMPAGNON, 2009, p. 47). 

Como reflete Compagnon, a literatura vai além da satisfação imediata de 

fantasia, daí sua inegável capacidade de mobilizar saberes. No entanto, considerar a 

necessidade de ficção e de fantasia, não significa desconectar-se da realidade, pois 

a obra literária emerge da vivência do escritor e se encontra irremediavelmente 

atrelada a aspectos da realidade. A literatura assume o status de discurso, de 

devaneio, ao promover uma releitura da realidade para satisfazer a sede que o homem 

apresenta de conceber outras possibilidades de ser e conviver.  

Nesse aspecto, a obra de ficção, fundada na noção de representação da 
realidade, exerce tal papel sintético de forma mais acabada, fazendo com que 
leitura e literatura constituam uma unidade que mimetiza os contatos 
materiais do ser humano com o seu contorno físico, social e histórico, 
propondo-lhe mesmo a substitui-los (ZILBERMAN, 2009, p. 32-33). 

Dessa forma, o texto literário, por meio de sua função psicológica, leva o 

indivíduo ao dinâmico movimento entre ficção e realidade e à percepção de si mesmo 

e do outro. Nesse sentido,  

A literatura deve, portanto, ser lida e estudada porque oferece um meio –
alguns dirão até mesmo o único – de preservar e transmitir a experiência dos 
outros, aqueles que estão distantes de nós no espaço e no tempo, ou que 
diferem de nós por suas condições de vida. Ela nos torna sensíveis ao fato 
de que os outros são muito diversos e que seus valores se distanciam dos 
nossos (COMPAGNON, 2009, p. 47). 

O texto literário, nessa perspectiva, pode levar o homem a uma percepção de 

sua realidade tão eficaz quanto outros meios de chegar a ela, inclusive os científicos. 

“Talvez os contos populares, as historietas ilustradas, os romances policiais ou de 

capa-e-espada, as fitas de cinema, atuem tanto quanto a escola e a família na 

formação de uma criança, de um adolescente” (CANDIDO, 1972, p. 82).  
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Percebe-se, na afirmação acima, uma defesa clara da literatura como 

instrumento de humanização, 2  que poderá, segundo o autor, exercer um papel 

comparável ao da escola e da família, atuando no mesmo patamar de outras 

consagradas instituições de formação. Isso não significa que ela substituirá a escola 

em sua função de formação social, mas poderá ser uma aliada fundamental na árdua 

tarefa de formação do homem, o que nos remete à discussão sobre a função 

educativa, que será tratada a seguir. 

Reconhecer que a literatura possui uma função educativa não significa dizer 

que deva ser considerada apenas do ponto de vista pedagógico destinado à 

aprendizagem da leitura e da escrita ou ainda como instrumento de cunho 

moralizante, ditando comportamentos sociais, como se viu durante muito tempo na 

escola.3 

A literatura, em sua função educativa, vai muito além: “ela age com impacto 

indiscriminado da própria vida e como ela – com altos e baixos, luzes e sombras” 

(CANDIDO, 1972, p. 83). A essência do texto literário refuta essa limitação, pois como 

a vida, a literatura não é isolada, insere-se num conjunto de sistemas múltiplos, que 

mobiliza saberes e fazeres diversos. Assim, como a vida, a literatura nessa função se 

dá em um processo dinâmico, o qual exige competências específicas do professor.  

Sobre a atuação docente frente ao texto literário Bastazin adverte:  

[...] a literatura não é uma disciplina que se possa ensinar, senão, uma área 
de conhecimentos que se automanifesta como aprendizado da percepção, 
sensibilidade e apreensão crítica do mundo. Seus ensinamentos não seriam 
senão formas de experimentação e amadurecimento de um longo processo 
de humanização (BASTAZIN, 2007, p.115). 

  

                                                           
2 Consideramos para a definição do termo humanização a concepção de Candido (2004, p. 180): 
“Humanização é o processo que confirma no homem aqueles traços que reputamos essenciais, como 
o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para com o próximo, o afinamento das 
emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso da beleza, a percepção da 
complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do humor”. 

3 A educação e a leitura no Brasil, do final do século XIX, até o surgimento de Monteiro Lobato, viviam 
alicerçadas nos paradigmas vigentes, ou seja: o nacionalismo, o intelectualismo, o tradicionalismo 
cultural com seus modelos a serem imitados e o moralismo religioso, com exigências de retidão de 
caráter, de honestidade, de solidariedade e de pureza de corpo e alma em conformidade com os 
preceitos cristãos (FILHO, 2011, p. 16). 
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A ideia do “ensino” convencional do texto literário não se mostra mais suficiente 

(se é que um dia já foi) para contemplar a essência da literatura. Espera-se que, para 

cumprir sua função educativa, a literatura receba na escola um tratamento 

proporcional a sua dimensão. Nessa perspectiva, convergem as finalidades da escola 

e da literatura na formação dos alunos, visando a um cidadão capaz de exercer sua 

criticidade no meio em que vive. 

Paradoxos, portanto, de todo lado, mostrando o conflito entre a ideia 
convencional que eleva e edifica (segundo os padrões oficiais) e a poderosa 
força indiscriminada de iniciação na vida, com uma variada complexidade 
nem sempre desejada pelos educadores. Ela não corrompe nem edifica, 
portanto; mas, trazendo livremente em si o que chamamos o bem e o que 
chamamos o mal, humaniza em sentido profundo por que faz viver 
(CANDIDO, 1972, p. 84-85). 

A literatura é inquietadora, mexe com convenções já estabelecidas pela 

sociedade e pela escola. Abrir-se à experiência do texto literário no cotidiano escolar 

requer o enfrentamento de “verdades” questionáveis, as quais poderão ultrapassar os 

limites tradicionalmente impostos à escola, gerando uma situação difícil de lidar para 

alguns professores, especialmente para aqueles adeptos de práticas pedagógicas 

centradas no ensino como transmissão e na figura do professor. 

O principal derivado deste enfoque educativo é que a literatura oferece uma 
maneira articulada de reconstruir a realidade, de gozar dela esteticamente, 
de explorar os pontos de vista próprios através da apresentação de 
alternativas ou de reconciliar-se com os conflitos através de uma experiência 
pessoal e subjetiva, o papel do professor deveria ser principalmente, o de 
questionador e enriquecedor de respostas, o de esclarecer a representação 
da realidade, que a obra pretendeu construir, mais do que o de ensinar 
princípios ou categorias de análise (COLOMER, 2003, p. 133). 

Portanto, a função educativa da literatura contempla aspectos da formação do 

indivíduo no âmbito social em que se encontra, o qual exige um ser pensante 

capacitado para construir suas próprias “verdades” e usar plenamente sua liberdade 

e seus valores para escolher entre o “bem” e “mal”, o “certo” e o “errado”, 

principalmente nos contextos sociais atuais marcados por pluralidade de saberes e 

pela transitoriedade das verdades constituídas.  
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Sendo a literatura tão rica no seu aspecto educativo, é essencial que lhe seja 

assegurado um espaço na formação dos alunos. A esse respeito, Candido (2004, p. 

186) enfatiza: “a literatura corresponde a uma necessidade universal e deve ser 

satisfeita sob pena de mutilar a personalidade, porque pelo fato de dar forma aos 

sentimentos e à visão de mundo que ela nos organiza, nos liberta do caos e, portanto, 

nos humaniza”.  

O direito à literatura, enfatizado por Candido, atinge o patamar universal, 

devendo ser estendido a todos, indiscriminadamente, uma vez que o acesso a esse 

bem (a literatura) qualifica a condição humana dos sujeitos. Negá-lo ou negligenciá-lo 

é ceifar do indivíduo a consciência de sua própria natureza. Embora tal defesa pareça 

radical, não o é se consideramos a importância da literatura como instrumento de 

mobilização de competências humanas.  

Partindo do princípio de universalidade da literatura defendido por Candido, 

enfatizamos que a escola, embora seja um espaço de excelência para a leitura 

literária, não se mostra o único. O acesso ao texto literário também ocorre por vias 

informais através de manifestações coletivas, textos ancestrais, contos. Ou seja, 

mesmo quem não frequenta a escola pode ser “atingido” pelo texto literário, em maior 

ou menor proporção, dependendo do contexto em que está inserido.  

A literatura, assim como a escola, guarda uma função educativa primordial: 

contribuir para a formação humana dos indivíduos que necessitam de uma resposta 

das instituições no que concerne a uma educação condizente com as exigências 

pessoais e sociais contemporâneas.  

A justificativa que legitima o uso do livro na escola nasce, pois, de um lado, 
da relação que estabelece com seu leitor, convertendo-o num ser crítico 
perante sua circunstância; e, de outro, do papel transformador que pode 
exercer dentro do ensino, trazendo-o para a realidade do estudante e não 
submetendo esse último a um ambiente rarefeito do qual foi suprimida toda 
referência concreta (ZILBERMAN, 2003, p. 30). 

Diante do exposto, argumentamos que as práticas de leitura literária são 

imprescindíveis não apenas para despertar o gosto pela leitura, mas sobretudo para 

desenvolver competências leitoras voltadas para o letramento literário,4 o que significa 

propiciar aos alunos no espaço escolar atividades pedagógicas que os conduzam a 

                                                           
4  “o processo de apropriação da literatura enquanto construção literária de sentidos” (PAULINO; 
COSSON, 2009, p. 67). 



30 

uma interação com o texto, numa relação de busca de significados e descobertas que 

vão além da leitura. 

É preciso enfatizar que a literatura que chega à escola através do Programa 

PNBE necessita transpor os espaços das bibliotecas ou dos arquivos escolares, e 

cumprir as funções que lhe compete no processo educacional de crianças e 

adolescentes. 

Constatar a presença física da literatura na escola nos conduz à reflexão sobre 

a necessidade de investigação de práticas pedagógicas de leitura literária que 

envolvam os alunos no universo ficcional da obra e garantam seu acesso a bens 

culturais e ao processo de humanização propiciado pelo texto literário.  

Nossa discussão nos impulsiona a reler os estudos já consolidados na área do 

ensino de literatura, sua presença na escola e as relações estabelecidas entre leitores, 

mediadores e o texto literário - o que faremos a seguir.  
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CAPÍTULO II 

 

 

2 LITERATURA INFANTIL E JUVENIL NA ESCOLA 

 

 

Na atualidade, a Literatura para crianças e jovens é vista pela sociedade de 

modo geral como uma importante ferramenta para a formação intelectual do ser 

humano. Somos expectadores de inúmeras campanhas e apelos ao incentivo à leitura 

nos mais diversos âmbitos educativos. Percebemos que a bandeira da leitura é 

defendida com unanimidade por todos como um elemento indispensável, com 

destaque especial para a formação de crianças e jovens.  

Em decorrência dessa defesa, a literatura destinada ao público infantil e juvenil 

ocupa cada vez mais espaço nas estantes de livrarias, fomentado o mercado editorial. 

Na esfera pública, os programas de aquisição de livros para as bibliotecas escolares 

despontam como alternativas de acesso à literatura na escola. A chegada do livro às 

bibliotecas escolares representa um indicativo de possibilidade desse acesso, 

considerando que boa parcela de crianças e jovens em idade escolar têm a escola 

como única alternativa para o contato com a leitura literária. 

Considerando esses fatores – defesa da leitura, produção de livros para jovens 

e crianças, chegada dessa literatura à instituição escolar –, a questão da leitura 

literária na escola aparentemente não aponta complexidade, pois parece óbvio que a 

escola está apta a concretizar a formação literária dos alunos.  

No entanto, o que superficialmente parece resolvido, é, na verdade, uma 

questão por resolver, uma vez que a situação resulta de um processo histórico 

carregado de discussões e impasses gerados em torno do surgimento do gênero 

literário destinado aos “pequenos leitores”, especialmente pela convergência de 

objetivos que ocorre entre a escola e essa literatura na missão de formar as novas 

gerações.  

  



32 

A tensão gira em torno da redução da literatura infantil e juvenil a um 

instrumento pedagógico, usado pela escola para educar as crianças e “adequá-las” 

ao modelo de cidadão “de bem”, segundo cada época. Tal questão ainda não foi 

superada e o embate entre a pedagogia e a literatura, que se traduz na forma como a 

escola entende e trata o ensino da literatura ainda é alvo de atenção de teóricos e 

críticos literários, que apontam elementos para a relevância da estética do texto 

literário a ser considerado na leitura literária na escola. 

A literatura, bem como a instituição escolar, desempenha um importante papel 

na formação humana, pois ambas participam do processo de humanização da 

sociedade, o qual cada vez se complexifica em função dos inúmeros fatores que 

evolvem a sociedade, a cultura e a educação no contexto atual. 

Esse capítulo, intitulado “Literatura infantil e juvenil na escola”, objetiva 

identificar, através de estudos teóricos, como ocorreu a entrada desse gênero literário 

na escola bem como as principais questões teóricas a respeito do ensino e da 

formação literária de crianças e jovens. Ademais, apresenta uma breve discussão 

sobre a escolarização da leitura literária e o letramento literário como processos de 

apropriação da literatura e construção literária de sentidos.  

Faz-se necessário examinar a presença da literatura infantil e juvenil na escola, 

para além do caráter pedagogizante que lhe foi atribuído no princípio, tendo em vista 

sua relevância na formação humana e a importância da escola como ambiente 

propício para o incentivo à leitura literária.   

Para subsidiar a discussão que nos propomos, recorremos principalmente aos 

estudos de Zilberman (2003; 2012); Zilberman e Rösing (2009); Oliveira (2008); 

Colomer (2003; 2007); Soares (2011); Coelho (2000); Palo e Oliveira (2006); Hunt 

(2010), Cosson (2014); Cosson e Paulino (2009). A partir dos argumentos desses 

autores, percebemos que a escola recebe severas críticas pelas práticas de leitura 

literária realizadas (ou não realizadas) em seu interior. Sobre a entrada e a 

permanência desse gênero literário no seio da escola, apresentamos a seguir alguns 

fatos, aspectos e questões voltados ao ensino de literatura.  
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2.1 O SURGIMENTO DA LITERATURA INFANTIL E JUVENIL 

 

 

A Literatura Infantil surge a partir de uma nova concepção de infância, em 

meados da Idade Média, quando a criança deixa de ser vista como um adulto em 

miniatura e passa a ser concebida como um ser em formação pertencente a uma faixa 

etária específica que necessita de cuidados próprios à sua condição. Assim, conforme 

Zilberman (2003, p. 15): “Os primeiros livros para crianças foram produzidos ao final 

do século XVII e durante o século XVIII. Antes disso não se escrevia para elas porque 

não existia a infância”. Não se considerava a infância como uma etapa da vida 

diferente da vida adulta. Uma etapa que necessitava de tratamento especial. Disso 

decorre a inexistência de produtos específicos para esse público, pois as crianças 

participavam com os adultos dos mesmos acontecimentos sociais, sem que qualquer 

atenção lhes fosse dispensada em função de sua faixa etária. 

No entanto, algumas modificações profundas na estrutura social, como a queda 

do regime feudal, a difusão de um novo conceito de família baseado na privacidade 

do núcleo familiar e no afeto entre seus membros bem como a preocupação com a 

educação dos herdeiros, suscitam uma ideia diferente de infância.  

As crianças e os jovens passarão a ser submetidos aos cuidados dos adultos, 

que exercerão sua autoridade a fim de prepará-los para a vida adulta. 

Assim a emergência deste gênero explica-se historicamente, na medida em 
que aconteceu uma estreita ligação com um contexto social delimitado pela 
presença da família nuclear doméstica e pela particularização da condição 
pueril enquanto faixa etária e estado existencial (ZILBERMAN, 2003, p. 44). 

Dessa nova concepção da infância emerge a necessidade de preparação 

adequada às condições da natureza infantil. A literatura apresentou-se como 

instrumento ideal de inculcação das normas sociais vigentes para que, juntamente 

com a escola, reforçasse valores da ideologia dominante e contribuísse no processo 

de manipulação da criança: o adulto dispõe do poder de interferir na realidade 

imaginária desse ser em formação e transmitir-lhe os fundamentos ideológicos 

“adequados” à sua formação.  
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Nesse sentido, segundo Zilberman (2003, p. 23), “os fatores estruturais de um 

texto de ficção – narrador, visão de mundo, linguagem – podem-se converter no meio 

por intermédio do qual o adulto intervém na realidade imaginária, usando-a para incutir 

sua ideologia”.  

Esses fatores nos permitem pensar que o surgimento da literatura infantil e 

juvenil se encontra atrelado à pedagogia, cuja meta é promover a educação que 

visava ao “doutrinamento” e condicionamento social necessários à “saudável” 

integração dos jovens ao ambiente social.  

A evolução desta concepção pode relacionar-se com a criação, a partir do 
século XVIII, de uma literatura específica para os primeiros anos de vida e 
com a existência de uma consciência social explícita sobre a função 
educativa, que devia se atribuir a esse tipo de livro. Foi, precisamente, a 
função educativa que tornou possível a aceitação social do novo “produto”, 
tal como foi profundamente assinalado pelos estudos de história da literatura 
infantil (COLOMER, 2003, p. 160).  

Portanto, a função educativa atribuída à literatura infantil e juvenil sanciona a 

entrada dessa literatura na escola como instrumento de transmissão de valores, visto 

que vai ao encontro da necessidade de educação das crianças, impulsionada pela 

nova organização familiar e pelo novo contexto da sociedade industrializada. 

 

 

2.1.1 Principais debates teóricos e evolução da literatura infantil e juvenil 

 

Embora o surgimento e a produção editorial de livros destinados a crianças e 

jovens possuam seu marco cronológico no final século XVII, Colomer (2003, p. 13) 

nos lembra que “o nascimento da literatura infantil e juvenil como objeto de estudo 

produziu-se apenas em tempo recente, e a pesquisa nesse campo só começou a 

desenvolver-se, realmente, depois da Segunda Guerra Mundial”. A partir desse 

momento, questões referentes a essa literatura passaram a ser alvo de debates 

teóricos que buscavam estabelecer alguns critérios para qualificar e validar essa nova 

produção no âmbito da crítica literária.  
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Colomer (2003) destaca os principais debates no âmbito dos estudos históricos 

da literatura infantil e juvenil nas décadas de setenta, oitenta e início dos anos noventa, 

os quais revelam uma “linha evolutiva” que evidencia suas tendências atuais e futuras.  

Os estudos de literatura infantil e juvenil tiveram seu início no período entre 

guerras (1918–1938), sendo as primeiras obras de referência oriundas dos setores 

bibliotecários e só mais tarde da escola. Havia uma preocupação em equilibrar a 

avaliação moral e literária dos livros com a experiência prática de sua difusão.  

Nessa linha de debate também apresentava-se também a indagação sobre os 

critérios de avaliação dos livros de literatura infantil e juvenil. Questão que ocupa boa 

parte dos estudos sobre essa literatura, pois é cercada de elementos que recebem 

diferentes dimensões relativas de valoração, conforme evidencia Hunt: 

O que se considera um “bom” livro pode sê-lo no sentido prescrito pela 
corrente literária /acadêmica dominante; “bom”, em termos de eficácia para 
educação, aquisição da linguagem, socialização/aculturação ou para 
entretenimento de uma determinada criança ou grupo de crianças em 
circunstâncias específicas; ou “bom” em algum sentido moral, religioso ou 
político; ou ainda em um sentido terapêutico. “Bom”, como uma aplicação 
abstrata, e “bom para”, como uma aplicação prática, estão em constante 
conflito nas resenhas sobre literatura infantil (HUNT, 2010, p. 75). 

A qualificação da obra encontra-se, de certo modo, atrelada à finalidade a que 

se destina; observa-se certa imprecisão no campo da atribuição valorativa, o que 

sugere a necessidade de indicadores mais bem definidos dentro de critérios pré-

estipulados para que seja possível chegar a um juízo de valor consensual. Imprecisão 

cujo objeto de discussão voltou-se aos pontos referentes que qualificam esse gênero 

como inferior dentre os gêneros já consagrados da literatura.  

Diante das inúmeras divergências sobre os critérios de valoração do livro 

destinado a crianças e jovens, considerou-se como marca característica dos textos 

literários a chamada literariedade.5 Dentro desse critério, a literatura infantil e juvenil 

foi considerada como uma categoria “menor”, visto que se destina a um público que 

comumente não requer uma leitura que atinja o patamar desejável para o texto 

literário.  

                                                           
5 “A literariedade (a desfamiliarização) não resulta da utilização de elementos linguísticos próprios, mas 
de uma organização diferente (por exemplo, mais densa, mais coerente, mais complexa) dos materiais 
linguísticos cotidianos. Em outras palavras, não é a metáfora em si que faria a literariedade de um texto, 
mas uma rede metafórica mais cerrada, a qual relegaria a segundo plano as outras funções linguísticas” 
(COMPAGNON, 2014, p. 42). 
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Categorização que levou alguns autores a preocuparem-se com aspectos que 

evidenciassem em sua produção a marca da literariedade, com o intuito de alcançar 

o “ status” de literatura. No entanto, isso não resolveu a polêmica quanto a quais 

critérios devem ser adotados para avaliar os livros destinados a crianças e jovens. A 

pergunta mostrava-se uma constante na discussão teórica, e as respostas não 

apresentavam unanimidade, conforme expõe Colomer (2003, p. 46):  

A resposta dividiu a crítica em dois grupos. Uns autores, sentindo-se 
legitimados por sua própria cultura adulta, se aplicaram a estabelecer uma 
hierarquia literária e um corpo canônico dos melhores livros, a partir de 
critérios idênticos aos utilizados para a literatura de adultos, critérios estes 
baseados em análise de qualidade literária. Outros autores reagiram 
violentamente contra esta distância e se propuseram a atender 
primordialmente ao êxito dos livros entre seus destinatários crianças e 
adolescentes, reivindicando uma avaliação a partir da experiência dos livros 
que agradam às crianças (COLOMER, 2003, p. 46).  

O debate concentra-se basicamente em torno de dois critérios: de um lado, o 

texto literário, de outro, o destinatário – qual deles deve ser prioritário na avaliação 

desse gênero literário? A partir da década de oitenta, com a evolução da crítica, esse 

impasse foi resolvido pela adoção dos dois tipos de critérios, “e passou-se assinalar, 

repetidamente, que qualquer gênero literário tem suas limitações e que a literatura 

infantil e juvenil não é uma exceção” (COLOMER, 2003, p. 51).  

Assim, uma obra não poderá ser desqualificada como literatura pelo fato de que 

se inclui na categoria infantil e juvenil, há outros critérios a ser considerados. O tipo 

de público ao qual se destina, seja ele infantil, juvenil ou adulto não pode ser indicativo 

de desprestígio. Outro ponto polêmico refere-se ao corpus que deveria ser relevado. 

A discussão envolve indagações sobre os critérios de definição de obras, a presença 

do folclore e o estabelecimento das categorias de obras clássicas. 

Que tipo de livro se insere na categoria de livro infantil e juvenil? Essa 

indagação, presente nessa linha de debate, sugere a busca de um conceito que defina 

esse gênero textual. De acordo com Zilberman (2003 p. 33-34):  

Para conceituar-se literatura infantil, é preciso proceder a uma consideração 
de ordem histórica, uma vez que não apenas o gênero tem uma origem 
determinável cronologicamente, como também seu aparecimento decorreu 
de exigências próprias da época (ZILBERMAN, 2003, p. 33-34). 
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O aparecimento recente dessa produção, vinculado à pedagogia, consiste num 

fator que não pode ser ignorado, visto que sua função educativa desponta como uma 

aliada da escola, diante da nova organização social e suas demandas específicas 

para educação das crianças e jovens, que agora constituem um grupo com 

características particulares.  

Nesse campo, a função educativa e os aspectos literários das obras 

direcionadas às crianças e aos jovens levantam pontos para discussão: de um lado, 

a ficção realista relacionada diretamente ao caráter pedagógico do texto, de outro, a 

ficção fantástica, característica marcante dos contos de fadas. No entanto, não se 

pode negar que esses aspectos são inerentes à literatura infantil e juvenil desde suas 

origens, quando a argumentação a respeito abrangia os seguintes aspectos: 

[...] em primeiro lugar, como se tentou achar uma saída teórica para a posição 
literária desse fenômeno literário, que conduziu a diferentes tentativas de 
definição que reconciliam suas funções pedagógicas e literárias. E, em 
segundo lugar, vimos como se questionaram os propósitos pedagógicos e as 
características realistas predominantes e se produziu uma forte valorização 
da fantasia, associada ao desenvolvimento dos estudos literários e 
psicológicos sobre o folclore (COLOMER, 2003, p. 72-73). 

Observamos que a discussão entre função pedagógica e fenômeno literário que 

mobiliza os estudos teóricos no campo da literatura infantil e juvenil sempre converge 

para a validação de ambos os polos, especialmente pela peculiaridade do público 

leitor, o qual se encontra especialmente em fase de aprendizagem e tanto aprecia a 

fruição. 

Compreende-se, pois, que essas duas atitudes polares (literária e 
pedagógica) não são gratuitas. Resultam da indissolubilidade que existe entre 
a intenção artística e a intenção educativa incorporadas nas próprias raízes 
da literatura infantil (COELHO, 2000, p. 48). 

Na década de setenta, registra-se um salto qualitativo nos pressupostos 

teóricos – as questões centrais são a função literária das obras infantis e as reflexões 

sobre seu valor educativo. Nessa discussão estavam presentes a concepção de 

literariedade, a adoção da ideia de gênero literário, a qualidade do texto e a recepção 

da crítica, os pressupostos educativos favoráveis ao realismo e a integração do 

folclore à literatura infantil. 
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Outro ponto de questionamento apresentou-se marcado pela revisão das 

perspectivas disciplinares que incidiram nos estudos da literatura infantil e juvenil 

durante a década de oitenta e início dos anos noventa. Com o avanço da teoria 

literária, estabeleceu-se um quadro teórico nos estudos dessa literatura bem como 

surgiram novos instrumentos de crítica de livros dessa categoria, tendo lugar o 

primeiro debate generalizado sobre a possibilidade de compreensão literária de seus 

destinatários.  

Assim, pois, a análise de como as crianças adquirem as formas codificadas 
da linguagem oral e escrita e de como entendem os textos, começou a 
esclarecer a forma pela qual se desenvolve a “competência literária” 6 
preconizada pela teoria literária (COLOMER, 2003, p. 149).  

Os estudos interdisciplinares, em especial os provenientes da área de 

Psicologia, consideraram como se dava a aquisição da linguagem e das formas 

narrativas pela criança. Entender como o texto chegava ao leitor possibilitou aos 

críticos de literatura infantil e juvenil estabelecer critérios mais precisos sobre a 

“adequação” dos livros à formação dos leitores. Nesse momento, a função educativa 

e a forma de mediação dos livros infantis também foram privilegiadas como objeto de 

estudo. 

Por fim, afirmava-se que, “durante década de oitenta, a didática da literatura 

começou a articular os avanços da teoria literária e a reflexão psicopedagógica, para 

saber o que se deve ensinar, a partir de que textos e através de quais atividades” 

(COLOMER, 2003, p.151). Nesse período, os estudos da literatura infantil e juvenil 

começaram a se consolidar, e boa parte da reflexão tem por foco o ser criança; nesse 

sentido, “os elementos mais presentes continuam sendo a importância do folclore, os 

estudos piagetianos e o incentivo a hábitos literários, através de atividades 

prazerosas” (COLOMER, 2003, p. 151).  

  

                                                           
6 Conforme cita Colomer (2003, p. 93): “A existência de uma competência literária foi postulada pela 
teoria generativa e definida por Bierwisch (1965) como capacidade humana que possibilita a produção 
e recepção de estruturas poéticas”. (Grifo nosso). 
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A partir dessa perspectiva, evidenciam-se linhas evolutivas nos estudos da 

literatura infantil e juvenil em cinco âmbitos, como aponta Colomer (2003): 

 Sistema literário: definição da literatura infantil e juvenil no interior do sistema 

social, no qual ela mantém relação múltipla e diversa com os diferentes 

sistemas 

 A literatura de tradução oral: definiram-se os níveis das relações existentes 

entre a literatura infantil e juvenil e a literatura de tradição oral 

 O leitor: descrição teórica sobre a adequação da literatura infantil e juvenil 

às crianças; confluência entre a Psicologia cognitiva e a teoria literária e, 

ainda, os avanços do pacto narrativo entre autor e leitor 

 A sociedade: aprofundaram-se as reflexões sobre a alfabetização no interior 

das sociedades pós-industriais e a adequação da literatura infantil e juvenil 

às novas formas de transmissão de valores numa sociedade em constante 

transformação 

 A instituição escolar: definição dos objetivos da educação literária com 

ênfase nas formas de mediação e adequação dos instrumentos para o 

ensino de leitura literária; e o papel da literatura infantil e juvenil na relação 

entre bibliotecas e atividades de sala de aula 

 

 

2.2 A PERSPECTIVA DIDÁTICA DA LITERATURA INFANTIL E JUVENIL  

 

 

A partir da década de oitenta, os estudos teóricos sobre literatura infantil e 

juvenil são considerados de forma mais expressiva com as contribuições e os avanços 

de diferentes áreas disciplinares sob as perspectivas sociológica, psicológica, literária 

e didática. Sobre essas contribuições interdisciplinares, Colomer enfatiza: 

[...] os estudos sobre produção e difusão dos livros infantis e juvenis em nível 
sociológico, as formas educativas de incentivo à leitura, a utilização desta 
literatura no âmbito escolar da educação leitora e literária, a pesquisa 
psicológica sobre a evolução da capacidade interpretativa das crianças e 
adolescentes, etc. O desenvolvimento diferenciado destes estudos foi o que 
trouxe elementos – chave  para nutrir a concepção de um quadro geral de 
estudo teórico da literatura infantil e juvenil (COLOMER, 2003, p. 76-77).  
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Observamos que os diferentes campos disciplinares mencionados trouxeram 

avanços significativos aos estudos teóricos sobre a literatura infantil e juvenil; no 

entanto, diante de nosso objeto de investigação nesse trabalho – práticas de leitura 

literária – enfatizaremos a perspectiva didática, concebendo a escola como o local por 

excelência onde os principais focos de debates sobre a literatura infantil e juvenil 

surgem ou repercutem.  

Interessa-nos discutir sobre a forma como se dão os procedimentos didáticos 

da leitura literária no ambiente escolar, sem, contudo, desconsiderarmos as 

influências sociológicas, psicológicas e literárias, pois tais enfoques estão 

implicitamente relacionados à didática da literatura infantil e juvenil. Conforme pontua 

Zilberman: 

[...] a literatura infantil vincula seu aparecimento à emergência de um novo 
hábito, o de leitura, e existe para propagá-lo. E a leitura como prática 
difundida em diferentes camadas sociais e faixas etárias, isto é, enquanto 
procedimento de obtenção de informações do cotidiano e acessível a todos, 
e não raro erudito, é uma conquista da sociedade burguesa do século XVIII  
(ZILBERMAN, 2003, p. 55). 

É em tal contexto que a literatura chega à escola não como elemento para 

fruição da arte, mas como uma aliada dos professores na transmissão de valores, 

normas morais e componentes curriculares prescritos às crianças “no âmbito escolar 

a literatura era apropriada para o estudo da língua, das normas gramaticais, ou para 

simples instrumento moralista” (OLIVEIRA, 2008, p. 30).  

Isso significa que a literatura, embora arte, e como tal vinculada com frequência 

à ideia liberdade de expressão, não era vivenciada na instituição escolar dessa forma 

e nem os elementos literários do texto não eram apreciados. Atrelada à pedagogia, a 

literatura para crianças e jovens, chega à escola mais como um elemento moralizador 

do que como arte, visto que o texto literário serve prioritariamente como recurso 

pedagógico para disseminação de conceitos a serem usados no convívio social. Na 

análise empreendida por Oliveira e Palo:  

O literário reduz-se a simples meio para atingir uma finalidade educativa 
extrínseca ao texto propriamente dito, reafirmando um conceito, já do século 
XVIII, de A.C. Baumgartner de que ‘literatura infantil é propriamente um 
problema pedagógico, e não um problema literário’ (OLIVEIRA; PALO, 2006, 
p. 7).  
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Diante disso, a didática da literatura infantil e juvenil protagoniza algumas 

polêmicas ainda presentes no contexto atual sobre o ensino de literatura. 

De acordo com os estudos de Colomer (2003), as principais abordagens da 

perspectiva da didática da literatura situam-se nos seguintes eixos: a discussão sobre 

a “entrada” da literatura na escola; o lugar que a literatura infantil e juvenil deveria 

ocupar na formação dos alunos; os estudos sobre recepção leitora, as práticas 

educativas e a interseção entre a didática da literatura e os estudos sobre a literatura 

infantil e juvenil. 

É inegável a relação existente entre a literatura infantil e juvenil e a escola. No 

entanto, essa relação adquire maior relevância na década de oitenta a partir do 

reconhecimento dessa literatura para a formação leitora e literária. Nesse contexto, os 

objetivos e as práticas educativas começam a ser pensados de modo articulado à 

educação literária.  

A introdução dos livros infantis na escola deve-se às novas formulações da 

teoria literária, por meio do surgimento da noção de competência leitora, que 

estabeleceu os objetivos da educação literária no âmbito da formação de um leitor 

competente.  

No entanto, havia uma oposição entre a leitura funcional (dos usos sociais) e a 

leitura formativa (do espaço escolar) gerando, inclusive, discussões sobre a 

desescolarização da leitura. Mais tarde, tendeu-se à possibilidade de convivência 

entre ambos os tipos de leitura no ambiente escolar.  

A leitura “funcional” introduz na escola a literatura infantil e juvenil, através de 

atividades as mais próximas possíveis de seu uso na sociedade. Com tal motivação, 

os movimentos de renovação pedagógica generalizaram práticas de leitura livre, 

superando a fronteira entre livro escolar e textos completos de ficção. 

O enfoque aos aspectos psicopedagógicos, durante a década de oitenta, 

conduz a literatura infantil e juvenil à escola, como defende Colomer:  

“A concepção vigotskiana de aprendizagem, a partir da interrelação social, a 
investigação psicolinguística sobre o uso da língua escrita e a importância da 
leitura literária como elemento de aculturação, justificaram também a 
introdução da literatura infantil na escola” (COLOMER, 2003, p. 128).   
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Com base nessa concepção e com foco na aprendizagem da leitura, observa-

se que a introdução da literatura infantil e juvenil na escola foi marcada por alguns 

passos significativos: recolhimento das antigas cartilhas e substituição por contos 

infantis; reforço nas primeiras séries escolares aos contos infantis, com a narração de 

história oral de uso generalizado no folclore; adesão de todo ensino primário ao 

incentivo da leitura livre e às atividades sobre textos de tradição oral. 

A partir disso, outra questão entrou no cenário das preocupações sobre a 

presença dessa literatura na escola:  

Que a literatura infantil e juvenil tenha entrado na escola não significa, no 
entanto, que se saiba exatamente que lugar deve ali ocupar. A ênfase dada 
à competência literária conduziu à formulação da ideia de ‘itinerários leitores’, 
ou seja, à previsão de uma ampliação progressiva de corpus que pode 
realmente ser desfrutado pelos alunos (COLOMER, 2003, p. 129 -130). 

A dúvida envolve o corpus que deverá compor o itinerário leitor, o que os alunos 

devem ler e sob qual programação. Embora a literatura infantil e juvenil tenha entrado 

na escola – o que pressupõe o incentivo à leitura –, há dificuldade de articulação 

teórica entre os objetivos da aprendizagem. Essa ainda consiste numa grande 

pergunta que permanece nas escolas brasileiras. A literatura está na escola e isso é 

fato; no entanto, como conduzir a leitura literária, que itinerário leitor poderá ser 

favorável ao desenvolvimento de competências leitoras e ao tão discutido letramento 

literário?7  

Tal situação repercute no debate da didática da literatura “frequentemente 

dividido entre os objetivos da formação de leitura e o acesso às formas mais 

complexas do conhecimento cultural que requerem mediação educativa” (MANESSE; 

GRELET, 1994 apud COLOMER, 2003, p. 130). 

A literatura infantil e juvenil paulatinamente obteve reconhecimento dentro das 

escolas, com a percepção da necessidade de um trabalho conjunto entre professores 

e críticos, no entendimento de que a recepção depende das capacidades do leitor, 

mas também de como estão configurados os textos. Assim, é preciso analisar os 

textos adotados pela escola: “A análise e avaliação dos textos devem ser abordadas 

                                                           
7  [...] adotamos a definição de letramento literário como o processo de apropriação da literatura 
enquanto construção literária de sentidos. (PAULINO e COSSON, 2009, p.67). 
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a partir de novas bases que relacionam o progresso do leitor com as características 

dos textos” (COLOMER, 2003, p. 131).  

 Em vista dos pressupostos sobre a recepção, compreendemos que o trabalho 

de mediação do professor deverá situar-se no campo das indagações, enriquecendo 

as indagações trazidas pelos alunos. Não consistindo em “ensinar conteúdos”, mas 

em propiciar categorias de análise, visto que a natureza do texto literário ultrapassa a 

ideia simplificada do ensino/transmissão.  

Considerando a ampla definição sobre o fato de que a “A literatura infantil é, 

antes de tudo literatura; ou melhor, é arte: fenômeno de criatividade que representa o 

mundo, o homem, a vida, através da palavra. Funde os sonhos e a vida prática, o 

imaginário e o real, os ideais e sua possível/impossível realização” (COELHO, 2000, 

p. 48), não será possível centrar o ensino numa perspectiva que se calca em respostas 

prontas.  

A interseção entre a didática da literatura e os estudos sobre a literatura infantil 

e juvenil ocorreu por meio de pesquisas voltadas à motivação para ler e à avaliação 

das capacidades de entendimento dos leitores desse gênero. Defende-se também a 

contribuição dos estudos sobre literatura infantil e juvenil para entendimento da 

formação leitora.   

Envolveu também foco de interesse nos estudos teóricos sobre literatura infantil 

e juvenil, a partir da década de oitenta, o trabalho com a escrita por meio da 

reelaboração de textos usados para aprofundar os recursos de manipulação com o 

texto, dentre outras competências. No entanto, o trabalho com escrita no âmbito do 

ensino literário mostra-se outro desafio que a escola não pode deixar de enfrentar, 

sendo muitas vezes visto como impossível e distanciado da sala de aula em função 

da crença na impossibilidade de sua realização.  

Sobre essa questão, Paulino e Cosson (2009, p. 72) enfatizam: “a escrita de 

textos literários é recusada sob o pretexto de que não é função da escola formar 

escritores, enquadrando-se a questão dentro de uma visão romântica de dom e talento 

natural”. Logo, muitos professores evitam inserir a escrita literária nas atividades 

escolares, como se fosse impossível ao aluno participar do processo de produção, 

distanciando a literatura de seu vínculo com as práticas sociais. 
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Conforme a presença da literatura infantil e juvenil se expandiu na escola, 

desenvolveram-se estudos sobre o gênero. “Confluem aqui o interesse pelo progresso 

do conhecimento das características da literatura infantil e juvenil, da forma de 

desenvolver-se a competência infantil da leitura literária e do tipo de práticas 

educativas, que favoreçam esta aquisição” (COLOMER, 2003, p. 139).  

Preocupações que não são exclusivas da literatura infantil e juvenil ou da 

didática da literatura, e sim aos dois campos, visto que se reconhece a relevância da 

literatura para escola e, acrescentamos, da escola para literatura. E o reconhecimento 

da relação entre literatura e escola fomenta o debate sobre a escolarização da leitura 

literária e das práticas de letramento literário. 

 

 

2.3 A ESCOLARIZAÇÃO DA LEITURA LITERÁRIA 

 

 

Desde os primeiros estudos teóricos sobre a literatura infantil e juvenil, a tensão 

a respeito do discurso pedagógico e o discurso estético é colocada em evidência. A 

escola, estruturada através de regras e outros instrumentos de controle (currículo, 

calendário, homogeneização das turmas, normas de conduta, dentre outros aspectos 

próprios do ambiente escolar), foi questionada por não oferecer condições adequadas 

para o trabalho com textos literários (saber que pressupõe movimento, liberdade, 

autonomia).  

Consequentemente, propôs-se em alguns momentos a desescolarização da 

leitura literária. No entanto, pelas condições de surgimento da própria literatura infantil 

e juvenil, suprimir a leitura literária na escola não seria a melhor saída. “Propor a 

abolição da literatura na escola ou mesmo a abolição da escola representa tão 

somente abandonar a criança à sua própria sorte, após tê-la feito adotar a imagem de 

impotência e incapacidade” (ZILBERMAN, 2003, p. 24).  

Estamos diante de duas vertentes: de um lado, a escola como instituição 

necessária à educação das novas gerações, baseada no novo modelo de organização 

social que despontava no final do século XVII; de outro, a literatura como saber 

inegável à formação humana, como expressa tão bem Nelly Coelho:  
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[...] é a literatura – verdadeiro microcosmo da vida real, transfigurada em arte. 
[...] A literatura, em especial a infantil, tem uma tarefa fundamental a cumprir 
nesta sociedade em transformação: a de servir como agente de formação, 
seja no espontâneo convívio leitor/livro, seja no diálogo leitor/texto estimulado 
pela escola (COELHO, 2000, p. 15).  

Diante da importância da literatura para a formação humana, observamos no 

campo das discussões teóricas, especialmente a partir dos anos setenta, a defesa 

pela dualidade de ambientes no ensino de literatura, o programado (escola) e o livre, 

no qual a leitura literária possa ser autônoma, sem condicionamentos externos. Seja 

no espaço escolar (escolarizado), ou de forma espontânea, não havia como negar o 

papel da literatura na formação das crianças e jovens.  

Questionar as práticas de leitura literária realizadas no âmbito escolar torna-se 

fundamental para que a literatura não seja tão somente mais uma área do saber que 

compete à escola “ensinar” às crianças e jovens. Todavia, suprimir o texto literário da 

escola, ou agir como se ele não existisse representa uma ação no mínimo 

comprometedora à formação desse público leitor. Nesse sentido, Zilberman 

argumenta que: 

De um lado, o vínculo de ordem prática prejudica a recepção das obras; o 
jovem pode não querer ser instruído por meio da arte literária; e a crítica 
desprestigia globalmente a produção destinada aos pequenos, antecipando 
a intenção pedagógica, sem avaliar casos específicos. De outro, a sala de 
aula é um espaço privilegiado para o desenvolvimento do gosto pela leitura, 
assim como um campo importante para o intercâmbio da cultura literária, não 
podendo ser ignorada, muito menos desmentida sua utilidade ((ZILBERMAN, 
2003, p. 16).  

Por isso, torna-se imprescindível redimensionar a discussão. Dado que a 

escola é um território privilegiado para a formação do leitor literário, cabe a ela propor 

caminhos para desenvolver competências leitoras por meio do diálogo frutífero entre 

o aluno e o livro infantil e juvenil. Nessa perspectiva, e concordando com Soares:  

[...] 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 didatização mal compreendidas que, ao transformar o 
literário em escolar, desfigura-o, desvirtua-o, falseia-o (SOARES, 2011, p. 
22).  
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Compete à escola desenvolver o letramento literário a partir de estratégias que 

coloquem o aluno diante do repertório estético próprio do texto literário, ou seja, cabe 

a ela promover a “adequada” escolarização da literatura. Tarefa nada fácil, 

especialmente considerando as lacunas na formação dos professores da educação 

básica.  

Há de se considerar que nos currículos de cursos de licenciaturas seja em 

Pedagogia (professores da educação infantil e anos iniciais), ou Letras (professores 

dos anos finais do ensino fundamental), quando existe o componente curricular 

Literatura infantil e juvenil, dificilmente ele contempla aspectos referentes a práticas 

de leituras literária na escola que atendam a dimensão da estética do literário. O que 

resulta, geralmente, em práticas de leitura literária realizadas a partir de uma visão 

pedagogizante, distanciada da literatura infantil e juvenil em seu aspecto de fruição e 

de estímulo ao desenvolvimento de potencialidades.  

No contexto da “pedagogização”, são muitas as críticas direcionadas à escola, 

seja no âmbito da escolarização literária, seja como disciplina curricular. Criticar é 

necessário, porém, não é suficiente. Sugerimos uma mobilização por parte dos 

estudiosos da área para o enfrentamento dessa questão, com ações voltadas 

especificamente para a escola e para a formação de professores, visando a contribuir 

para que a literatura (no caso, a literatura infantil e juvenil), possa ser considerada 

como um saber específico, direcionado a partir de estratégias que possibilitem ao 

aluno a descoberta da singularidade do saber literário.  

A escolarização da leitura literária tem sido negligenciada pelos próprios cursos 

de literatura do país. Observamos que a questão do ensino se mostra pouco discutida 

no sentido de oferecer contribuições para a superação do tão criticado caráter 

pedagogizante. No entanto, alguns autores (COELHO, 2000; ZILBERMAN, 2003; 

PAULINO e COSSON, 2009; COLOMER, 2007) defendem a escola como local 

privilegiado para a formação literária.  
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De fato, os livros de literatura infantil e juvenil fazem parte do contexto escolar 

e entram anualmente nas escolas públicas de todo o país através do PNBE. Não é 

possível retroceder e propor a desescolarização da literatura. Em consonância com 

Coelho:  

[...] a escola é hoje, o espaço privilegiado, em que deverão ser lançadas as 
bases de formação do indivíduo. E, nesse espaço, privilegiamos os estudos 
literários, pois, de maneira mais abrangente do que quaisquer outros, eles 
estimulam o exercício da mente; a percepção do real em suas múltiplas 
significações; a consciência do eu em relação ao outro; a leitura de mundo 
em seus vários níveis e, principalmente, dinamizam o estudo e conhecimento 
da língua, da expressão verbal significativa e consciente – condição sine qua 
non para a plena realidade do ser (COELHO, 2000, p. 16). 

A escola precisa assumir verdadeiramente sua função de instituição destinada 

à formação do indivíduo para ele que possa se desenvolver intelectual e socialmente 

em uma realidade permeada de contradições. Urge que ela supere suas próprias 

estruturas enraizadas em práticas engessadas e desinteressantes aos alunos, que 

leva os alunos a rejeitarem tudo que advém dela, inclusive a própria literatura. A 

questão agora passa a outra dimensão, não mais à dicotomia entre escola e literatura, 

mas à busca de caminhos para a formação literária na escola. 

Portanto, a escola não se deve furtar à promoção do encontro entre a literatura 

infantil e juvenil e o estudante. Lembrando que, para muitos, ela representa o único 

local para a interação com as diferentes manifestações do saber, da cultura e da arte, 

dadas as condições socioeconômicas de tantas crianças da educação básica das 

escolas brasileiras. O desafio reside em “como” a escola deve proceder para propiciar 

a experiência estética com o texto literário.  

 

 

2.3.1 Letramento Literário na Escola 

 

 

Discutir sobre a “correta” escolarização da leitura literária nos conduz à 

necessidade de realizar uma reflexão teórica sobre o letramento literário, apontado 

nesse estudo como ação a ser desenvolvida pela escola no processo de formação 

literária. 
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Letramento literário representa um tipo específico de letramento, lembrando 

que hoje concebem-se diferentes tipos de letramentos: midiático, digital, financeiro, 

dentre outros. Para definir letramento literário, partimos do conceito postulado por 

Cosson e Paulino (2009, p. 67) como “processo de apropriação da literatura enquanto 

construção de sentidos”; ressaltando que definir o termo letramento resulta da 

necessidade de aclarar esse conceito dados os vários sentidos que adquiriu ao longo 

do tempo.  

[...] ao tomar o letramento literário como processo, estamos tratando de um 
fenômeno dinâmico, que não se encerra em um saber ou prática delimitada 
a um momento específico. Por ser apropriação, permite que seja 
individualizado ao mesmo tempo que demanda interação social, pois só 
podemos tornar próprio o que é alheio. A apropriação não é apenas de um 
texto, qualquer que seja a sua configuração, mas sim um modo singular de 
construir sentidos: o literário (COSSON, 2014, p. 25).  

Em função das condições do ensino de literatura na escola – muitas vezes 

limitadas a exercícios de interpretação com questões fechadas que impedem a 

fluência de imaginação do leitor – e a especificidade do letramento literário como um 

processo de construção de sentidos, efetivar o letramento literário na escola não 

representa uma tarefa fácil.  

Vários fatores podem interferir nesse processo, dentre eles: as dificuldades dos 

professores em trabalhar o texto literário em sala de aula, oriundas da própria 

organização do currículo escolar; a falta de formação docente para lidar com a 

literatura em sala de aula; a ausência de estratégias metodológicas que propiciem 

interação verbal intensa que o texto literário requer para a concretude do letramento 

literário.  

Além disso, a adoção de práticas mensuráveis, muito comum em sala de aula, 

inclusive nas aprendizagens de leitura e escrita podem dificultar o letramento literário 

ou até mesmo impedir que ele ocorra na escola. Diante de tais dificuldades, muitas 

críticas são direcionadas ao uso inadequado do texto literário no ambiente escolar. 

Geralmente, a escola se limita ao letramento restrito ao processo de 

alfabetização, situado no domínio básico das habilidades de leitura e escrita, 

concepção atrelada aos aspectos mais práticos da vida cotidiana. Embora a ideia de 

letramento tenha surgido no início do século XX, em alguns casos, constitui-se no 

único tipo de letramento considerado e propiciado no ambiente escolar.  
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Paulino e Cosson (2009) apresentam um percurso histórico do termo 

letramento em suas diferentes acepções, ressaltando a necessidade de revisão e 

ampliação do conceito e das práticas de letramento no contexto escolar. Aqui, nos 

interessa descrever esse percurso, no intuito de conduzir à reflexão sobre a efetivação 

do letramento literário na escola. 

Conforme os autores, ao longo do século XX, podemos situar o conceito de 

letramento em dois eixos: o primeiro deles corresponde à aquisição da leitura e escrita 

como condição fundamental de inserção do indivíduo na sociedade letrada 

[...] uma concepção instrumental que também recebe o nome de ‘letramento 
funcional’, que passa a ser objeto de testes – o letramento entendido como 
fenômeno que se estrutura em níveis ou graus – e é alvo de políticas variadas 
no campo educacional (PAULINO; COSSON, 2009, p. 64). 

Nesse primeiro eixo, o letramento acha-se relacionado ao processo de 

alfabetização, entendido como uma possibilidade de integração social, pois não saber 

ler e escrever numa sociedade letrada compromete o desenvolvimento individual e 

social. Promover o “letramento funcional” é uma condição básica para a inserção dos 

indivíduos no âmbito social no qual a interação entre os sujeitos ocorre cada vez mais 

por meio da linguagem verbal escrita, mesmo no nível dos aspectos mais básicos da 

vida cotidiana. 

O segundo eixo, evidenciado a partir décadas de setenta e oitenta do século 

XX, apresenta a ideia de pluralização de práticas sociais, indo muito além da aquisição 

da leitura e da escrita. Nesse eixo, cunha-se também o termo multiletramentos, 

“compreendido como um processo pelo qual nos apropriamos do mundo, 

reconhecendo o caráter multifacetado da língua quanto a multiplicidade dos meios de 

comunicação e expressão que a tecnologia hoje nos oferece” (COSSON, 2014, p. 35). 

Aqui, transmite-se uma ideia mais ampla de letramento, considerando não apenas a 

linguagem verbal, mas outras tantas linguagens que cercam os indivíduos, como, por 

exemplo, a tecnológica.  
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No entanto, vale esclarecer que o conceito de multiletramentos difere do de 

letramentos múltiplos.  

[...] letramentos (múltiplos) não faz senão apontar para a multiplicidade e 
variedade de práticas letradas valorizadas ou não nas sociedades em geral. 
O conceito de multiletramentos aponta para dois tipos específicos e 
importantes de multiplicidade presentes em nossas sociedades, 
principalmente urbanas, na contemporaneidade: a multiplicidade cultural das 
populações e a multiplicidade semiótica de constituição dos textos por meio 
dos quais ela se informa e se comunica (ROJO; MOURA, 2012, p. 13). 

Dessa forma, o conceito de letramento, inicialmente no singular, ao longo do 

tempo ganhou novas acepções. Hoje, os letramentos (no plural), incluem as múltiplas 

práticas sociais e multiletramentos. Há um desdobramento do termo letramento, que 

passa a ser considerado como um processo complexo e múltiplo de interação social 

e apropriação de saberes.  

Sobre a inserção do conceito de letramento literário no conjunto dos 

letramentos, Paulino e Cosson (2009, p. 67), enfatizam “a adoção do conceito de 

letramento literário vem ao encontro da sempre reivindicada leitura efetiva de textos 

literários como requisito sine qua non para o acesso concreto e frequente a obras 

literárias após ou durante o ensino escolar de literatura”. 

A leitura de obras de literatura na escola constitui condição básica para o 

letramento literário, pois este só pode acontecer por meio do contato concreto com o 

texto literário. Daí a relação direta do conceito com a leitura literária na escola, 

justificando-se plenamente a importância de discutir o letramento literário ao abordar 

a escolarização da literatura.  

O letramento literário configura um processo que requer a superação das 

práticas de letramento funcional, e, para isso, o texto literário deve ser inserido no 

cotidiano dos alunos por meio de estratégias de leitura e escrita que possibilitem a 

interação e a apropriação dos sentidos dos textos literário. Para tal, deve-se relevar, 

dentre outros, os seguintes pontos: não se trata de uma aprendizagem mensurável, 

semelhante à aprendizagem tal como concebida tradicionalmente pela escola; 

tampouco é um processo finito – visto que pode ser renovado a cada leitura.  
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Nesse sentido, Paulino e Cosson (2009, p. 67-68) advertem: “trata-se da 

apropriação da literatura não apenas como um conjunto de textos consagrados ou 

não, mas também como um repertório cultural que proporciona uma forma singular - 

literária – de construção de sentidos”.  

Diante das especificidades do letramento literário são impostas à escola 

algumas condições para haja possibilidade de concretude desse processo na 

formação de leitores literários. Partimos de uma questão elementar: o acesso dos 

alunos a obras literárias. É imprescindível que a escola insira em seu currículo a 

Literatura, como componente curricular específico, ou mesmo parte de outro 

componente, mas que sejam concedidos tempo e espaço para o contato do aluno com 

o texto literário.  

Outra questão fundamental assenta-se na postura do professor como mediador 

entre o aluno e o texto literário, como agente que oferece ao jovem leitor a 

possibilidade de alargar seus horizontes no universo literário através do contato com 

variados textos e manifestações artísticas que possam ser relacionadas ao universo 

literário. “Na escola a interferência crítica do professor é fundamental para que os 

alunos ampliem sua competência de leitura, lendo textos culturalmente significativos 

e entendendo o que os faz significativos” (PAULINO; COSSON, 2009, p. 76). Para 

isso, o professor deverá lançar mão de metodologias que possibilitem o confronto e a 

análise crítica através de uma intensa interação verbal.  

Na breve abordagem sobre o letramento literário apresentada acima, quisemos 

enfatizar sua intrínseca relação com as práticas de leitura literária na escola, sendo 

esse foco fundamental no trabalho de formação de leitores no ambiente escolar. 

Retomaremos essa discussão no capítulo quatro, no qual discorremos 

especificamente sobre estratégias metodológicas para o ensino de literatura e, por 

conseguinte, vinculadas à concretização do letramento literário na escola.   
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CAPÍTULO III 

 

 

3 POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCENTIVO À LEITURA NO BRASIL 

 

 

Neste capítulo objetivamos abordar as principais políticas de leitura efetivas no 

Brasil, tendo como marco cronológico inicial a década de setenta do século XX. A 

partir dessa década, no país, várias iniciativas surgiram no sentido de promover o 

acesso à leitura e à democratização do livro; diversos programas governamentais 

foram criados com objetivo de resolver a questão da leitura, através da distribuição de 

acervos e construção de bibliotecas públicas e escolares.  

Tais ações relacionam-se diretamente às diretrizes educacionais do país. 

Dentre as políticas públicas de incentivo à leitura, enfatizaremos o PNBE, tendo em 

vista que nosso objeto de pesquisa são as práticas de leitura literária realizadas a 

partir dos acervos desse Programa.  

Inicialmente, traçaremos um breve panorama sobre a leitura na 

contemporaneidade como elemento de emancipação e cidadania dos indivíduos; em 

seguida, destacaremos as principais iniciativas e programas governamentais do poder 

público relacionadas à promoção e acesso à leitura, na sequência, trataremos 

especificamente do PNBE, seus fundamentos legais e sua abrangência. Por fim, 

apresentaremos dados relacionados à pesquisa realizada em quatro escolas da rede 

municipal de Santa Inês – MA, sobre o acesso e as práticas de leitura literária 

realizadas no âmbito dessas escolas. 
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3.1 A LEITURA NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA  

 

 

O desenvolvimento de competências leitoras emerge como uma necessidade 

real da sociedade brasileira no contexto do século XXI. Os índices revelados pelas 

avaliações oficiais,8 especialmente na educação básica, colocam o país em níveis 

bem abaixo do esperado, no que concerne à capacidade de leitura dos alunos 

brasileiros. Esses índices revelam que, apesar da democratização do acesso à escola, 

com um número cada vez maior de brasileiros adentrando esse espaço, não há 

proporcionalidade entre quantidade e qualidade.  

O nível de proficiência de leitura de material impresso dos alunos brasileiros, 

no final da escolaridade fundamental, está situado no nível 1a9, conforme Relatório 

Nacional do Pisa (2012). Estamos cientes de que há críticas referentes ao critério de 

avaliação do Programa Pisa, dada a diversidade do Brasil – apontado pelo Relatório 

Pisa como um dos que apresentam maior desigualdade na distribuição de renda e de 

bens culturais.  

Diante disso, é questionável que se possa mensurar competências e 

habilidades por meio de um único padrão. Ainda assim, não podemos negar que esse 

dado revela a ineficiência de competências leitoras dos estudantes brasileiros, fato 

que evidencia que as políticas públicas de leitura criadas no contexto educacional 

brasileiro não surtem o efeito esperado, impactando nas condições de emancipação 

política e social da população, especialmente das camadas mais pobres, que 

dificilmente têm acesso à leitura fora da instituição escolar, o que compromete o pleno 

exercício de cidadania numa sociedade que se diz democrática.  

                                                           
8 O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA), considerando o domínio da leitura, na 
última avaliação em 2012, o Brasil ocupa 55ª posição do ranking, abaixo de países como Chile, 
Uruguai, Romênia e Tailândia. Fonte: <http://www.ebc.com.br/educacao/2013/12/ranking-do-pisa-
2012#leitura>. Acesso em: 16 dez. 2015. 

9 Conforme descrição apresentada na escala de proficiência em leitura de material impresso, o nível 
1a exige as seguintes competências leitoras: “Tarefas neste nível exigem que os estudantes localizem 
uma ou mais informações independentes enunciadas de maneira explicita, que reconheçam o assunto 
principal ou o objetivo do autor em um texto sobre um tema conhecido, ou que estabeleçam uma 
conexão simples entre a informação contida no texto e conhecimentos da vida cotidiana. As 
informações exigidas sobre o texto normalmente são evidentes e, quando existem, as informações 
concorrentes são limitadas. O leitor é orientado explicitamente a considerar os fatores relevantes na 
tarefa e no texto”. (RELATÓRIO NACIONAL PISA: RESULTADOS BRASILEIROS, 2012, p.42). 
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A entidade que assegura a integração a um governo de participação popular 
é a escola; e segundo sua organização, é o letramento que se constitui na 
alavanca que aciona a aprendizagem como um todo. Logo, é a mudança do 
indivíduo em leitor que, do ângulo individual, oferece o requisito primeiro para 
atuação política plena em uma sociedade democrática (ZILBERMAN, 2012, 
p. 55; grifo nosso). 

A escola tem sido convocada a enfrentar essa questão, por ser, nesse contexto 

social, o órgão que congrega nas suas finalidades a tarefa primordial de ensinar a ler 

e a escrever. Promover o letramento em leitura10 implica assumir uma postura política 

e cultural, ultrapassando a mera transmissão de saber historicamente acumulado pela 

sociedade. Ressaltamos que no presente trabalho, pretendemos discutir a formação 

de leitores no âmbito escolar para além da concepção de letramento adotada pelo 

PISA. Propomos aqui a adoção de estratégias de leitura para concretização do 

letramento literário.  

A leitura coloca-se como uma ferramenta indispensável: ler, inclusive e 

principalmente textos literários, levará o homem a uma condição de vida melhor, de 

muitas formas. “Viver é mais fácil para aqueles que sabem ler, não somente as 

informações, os manuais de instrução, as receitas médicas, os jornais e as cédulas 

de voto, mas também a literatura” (COMPAGNON, 2009, p. 32).  

A literatura é tão responsável pela emancipação do sujeito como outras práticas 

sociais de leitura, consideradas como elementos propiciadores da qualidade de vida. 

Sob esse ponto de vista, é inegável a relação existente entre a formação leitora e a 

melhoria das condições econômicas e sociais dos indivíduos em nossa sociedade.  

Atualmente, no campo das discussões teóricas e até mesmo no das discussões 

empíricas, a formação de leitores desponta como uma necessidade social. Afinal, a 

integração à sociedade dita letrada requer o domínio das habilidades de leitura e 

escrita como um requisito para inserção social, mesmo nos aspectos mais básicos da 

vida cotidiana. O acesso à leitura, em especial ao texto literário possibilita a interação 

do indivíduo com seu contexto social. 

  

                                                           
10 Definição do termo adotada pelo PISA 2012: Letramento em leitura é a capacidade de compreender, 
utilizar, refletir e envolver-se com textos escritos, com a função de alcançar uma meta, desenvolver seu 
conhecimento e seu potencial, e participar da sociedade (OECD, 2013 apud RELATÓRIO NACIONAL 
PISA: RESULTADOS BRASILEIROS, 2012, p. 38). 
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[...] essa experiência se passa tanto no plano individual quanto no social, pois 
o (re) conhecimento do outro e o movimento de desconstrução/construção do 
mundo contribuem para compor, convalidar, negociar, desafiar e transformar 
padrões culturais, comportamentos e identidades à medida que nos levam a 
viver as muitas possibilidades de experiência que só a liberdade de um 
mundo feito de palavras pode oferecer (PAULINO; COSSON, 2009, p. 70). 

Embora observemos algumas discordâncias entre os estudiosos da área sobre 

a maneira pela qual o país desenvolve os programas de incentivo à leitura e 

principalmente como estes são efetivados no espaço escolar, há unanimidade sobre 

a importância da leitura na sociedade contemporânea como um direito inegável a todo 

o indivíduo: “Saber ler e escrever tornou-se condição básica de participação na vida 

social, política, econômica e cultural do país” (FERNANDES, 2007, p. 14). 

No entanto, essa discussão não constitui privilégio desse século: as primeiras 

iniciativas de promoção da leitura surgem por volta de 1970. Apresentaremos, a 

seguir, as principais políticas que surgiram no Brasil visando promover a leitura e 

melhorar os índices do país no que concerne às competências leitoras e à difusão do 

livro e da literatura.  

 

 

3.2 POLÍTICAS PÚBLICAS DE LEITURA NO BRASIL  

 

 

A história da educação brasileira revela que, desde sua origem, a escola esteve 

vinculada aos interesses sociais vigentes, sendo marcada especialmente pela 

dualidade do ensino. Ou seja, as oportunidades de acesso e qualidade do ensino não 

são as mesmas para todos. Aqueles que possuem maior poder aquisitivo sempre 

foram privilegiados com as melhores condições de educação. Aos menos favorecidos, 

resta lutar para permanecer na escola em precárias condições de acesso a bens 

culturais como, por exemplo, o livro e a literatura.   

No entanto, diante das novas exigências sociais, o baixo nível de escolaridade 

implica no desenvolvimento do país, a esse respeito Fernandes (2007, p.  27) assinala: 

“A preocupação com a leitura no Brasil ganha relevo a partir da década de 70, 

momento em que é detectada uma crise da competência de leitura nos três graus de 

ensino e, contraditoriamente, marcada pela expansão do mercado editorial brasileiro”.  
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Embora o mercado editorial esteja em expansão, a falta de motivação para ler, 

e em muitos casos a impossibilidade de acesso ao livro dadas as condições 

econômicas, culminam nessa “crise da leitura”, indicativo de necessidade de políticas 

voltadas para o acesso ao livro e incentivo à leitura.  

Visando erradicar o analfabetismo, o governo criou o Movimento Brasileiro de 

Alfabetização (MOBRAL).11 Pesquisas revelam que esse programa foi extinto no início 

da década de oitenta, apontando-se como um dos fatores responsáveis por sua 

extinção a insuficiência de recursos financeiros para sua manutenção. 

Nesse cenário de “crise da leitura”, despontam iniciativas de outros setores que 

corroboram a necessidade de ações para enfrentamento do problema, dentre elas, a 

criação, em 1968, da FUNDAÇÃO NACIONAL DO LIVRO INFANTIL E JUVENIL 

(FNLIJ), seção brasileira do International Board on Books for Young People (IBBY), 

órgão consultivo da UNESCO.  

A partir de 1974, a FNLJ passou a promover a avaliação de livros de literatura 

infantil e juvenil, premiando os melhores livros desse gênero publicados no Brasil. O 

prêmio concedido pela FLINJ é considerado o mais importante destinado às 

publicações de literatura infantil de juvenil no país. A FNLIJ foi pioneira na implantação 

de projetos de promoção de leitura como o Ciranda de Livros.12  

Além disso, outros importantes projetos de distribuição de livros e promoção da 

leitura têm sido desenvolvidos por essa instituição, o que confirma sua relevância para 

formação de leitores em nosso país, onde o acesso aos livros ainda é privilégio para 

poucos.  

A declaração da UNESCO, em 1972, que concebe a leitura como um direito do 

homem a ser garantido pelo estado, endossa a responsabilidade do Estado na difusão 

da leitura no Brasil, principalmente a leitura infantil e juvenil.  

  

                                                           
11 Programa governamental criado pela lei n° 5.379, de 15 de dezembro de 1967. 

12 O projeto promoveu a distribuição de 60 livros de literatura para escolas públicas, de 1982 a 1985, 
com o apoio da Fundação Roberto Marinho e da Hoescht. A "Ciranda de Livros", durante seus quatro 
anos de existência, possibilitou que cerca de trinta e cinco mil escolas brasileiras, tanto da zona rural 
como da zona urbana, recebessem um acervo de 15 livros por ano, livros estes, da melhor qualidade 
e de autores pouco conhecidos nas escolas à época. Hoje são considerados clássicos da literatura 
infantil. (FUNDAÇÃO NACIONAL DO LIVRO INFANTIL E JUVENIL. Projetos de Leitura. Disponível em: 
<http://www.fnlij.org.br/site/projetos-de-leitura.html>. Acesso em: 20 jan. 2016). 
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A política de popularização do livro e da leitura tem-se instalado em várias 
instâncias, mas precisa ser de responsabilidade do poder público, na medida 
em que é este que, em uma sociedade que se deseja democrática, 
representa a maior parte das pessoas de uma nação (ZILBERMAN, 2012, p. 
95). 

Diante da precariedade evidente da população brasileira em relação ao nível 

de leitura, ao acesso ao livro e à literatura, a questão passou a ser discutida em 

eventos científicos, comissões foram criadas e debates surgiram nas mais diversas 

instâncias com o intuito de “resolver a situação”.  

Ainda na década de 1970, o governo federal coloca em andamento o projeto 

de financiamento de obras literárias através do Instituto Nacional do Livro (INL). 

Conforme Zilberman (1995), por meio desse projeto o governo financiava parte do 

custo da produção de obras literárias e era responsável, também, pela distribuição de 

livros às bibliotecas estadual e municipal.  

 Na década seguinte de 1980, observamos que, no conjunto das iniciativas do 

poder público de incentivo à leitura, “a literatura infantil e juvenil acaba sendo 

privilegiada pelas políticas públicas em decorrência da prioridade do trabalho de 

formação do leitor” (FERNANDES, 2007, p. 26).  

A democratização do ensino conduz à escola um número maior de crianças, 

oriundas de famílias de baixa renda, que não possuem condições financeiras para 

aquisição de livros e compete às instâncias governamentais adquirir livros para 

promover o desenvolvimento das competências leitoras nessas crianças. Essa 

realidade gerou a ampliação da produção e da circulação de livros no país, 

fomentando o mercado editorial de livros didáticos e de literatura infantil e juvenil.  

Para gerir essas demandas, são criados os programas governamentais com a 

finalidade de difundir e elevar os índices de leitura da população. Sobre esses 

programas, Paiva emite a seguinte opinião:  

De caráter assistemático e restrito, ações foram desencadeadas com foco 
nas bibliotecas escolares, no incentivo à leitura e à formação de leitores, mas 
sempre afetadas pela descontinuidade das políticas públicas que se 
alternavam de acordo com as prioridades e concepções da administração 
vigente (PAIVA, 2012, p.12). 
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Essa crítica fundamenta-se quando observamos a trajetória dos principais 

programas, que possuem parte de seus objetivos frustrados no percurso de seu 

desenvolvimento, especialmente no que concerne ao descuido com as práticas de 

leitura e à efetiva utilização do material. 

Visando compreender como ocorreram tais políticas públicas de fomento à 

leitura e à literatura infantil e juvenil no contexto da educação escolar, recorremos aos 

documentos oficiais do Ministério da Educação (MEC), bem como às pesquisas de 

maior relevância nesse âmbito.  

Dentre essas políticas, além das anteriormente mencionadas, destacamos: o 

Programa Nacional Salas de Leitura (PNSL), criado em 1984, com os objetivos de 

enviar acervos às escolas de educação básica e recursos para montar e equipar 

espaços para leitura; o Programa Proler, instituído pela Decreto 519 de 13 de maio de 

1992, inicialmente vinculado à Fundação Biblioteca Nacional, do ministério da Cultura, 

com as finalidades de promover o interesse pelo hábito da leitura, incentivar e 

consolidar projetos permanentes de práticas leitoras, além de criar condições de 

acesso ao livro – programa desenvolvido em parceria com as secretarias estaduais e 

municipais de ensino; o Pró-leitura (1992-1996), programa voltado à formação de 

professores, desenvolvido por meio de uma parceria entre o MEC e o governo francês, 

visava atuar junto aos professores para que pudessem criar condições na escola que 

estimulassem os alunos à leitura, através de organização de espaços como cantinhos 

de leitura e organização das bibliotecas escolares. 

Consideramos aqui como marco cronológico a década de setenta, para 

abordagem sobre os Programas governamentais de incentivo à leitura, sem 

desconsiderar a relevância de outros Programas de acesso ao livro e incentivo à 

leitura na esfera pública. Por isso, daremos ênfase ao Programa Nacional Salas de 

Leitura (PNSL) e ao Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), sendo este 

último o objeto específico de nossa investigação.  

A ênfase ao PNSL se dá pela abrangência do programa, que vigorou no país 

de 1984 a 1997, sendo uma importante política governamental de distribuição de livros 

e de acesso e promoção da leitura. O programa congrega em sua gênese objetivos 

de iniciativas anteriores e abriga programas surgidos durante sua vigência, como é o 

caso do Programa Nacional Biblioteca do Professor (PNBP), criado em 1994 e no ano 

seguinte. Ademais, o PNSL antecede o PNBE, o qual surge nos mesmos moldes das 

políticas públicas gerenciadas pelo MEC.  
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Vale ressaltar que ambos os programas, no contexto de sua elaboração, estão 

relacionados diretamente com as diretrizes educacionais do país.  

 

 

3.2.1 Programa Nacional Salas de Leitura (PNSL)  

 

 

O PNSL constituiu-se numa iniciativa governamental de distribuição de livros 

de literatura infantil e juvenil, jornais e revistas destinados aos alunos de escolas 

públicas. Com essa iniciativa, o poder público visava oferecer material de leitura e 

espaços alternativos para sua realização, especialmente nas escolas que não 

possuíam bibliotecas.   

O programa, criado pela Resolução nº 14, de 26 de julho de 1984, desenvolvido 

pela Fundação de Assistência ao Estudante (FAE),13 vinculado ao MEC, subordinava-

se às políticas públicas em vigor, atendendo especificamente as diretrizes expressas 

no III Plano Setorial de Educação, Cultura e Desporto (PSECD). 

 Quanto ao aspecto quantitativo relativo à distribuição de materiais, o PNSL 

registrou crescimento ascendente em seu primeiro triênio (1884, 1985, 1986): “Foram 

distribuídos no triênio 4.131.049 livros, beneficiando 8.088.652 alunos em 33.664 

unidades escolares” (FERNANDES, 2007, p. 44-45). Embora esses números sejam 

significativos, não correspondem à totalidade das escolas brasileiras, contradizendo a 

meta inicial de universalização de atendimento. 

No ano seguinte, 1987, o programa teve sua capacidade orçamentária reduzida 

para a compra de livros; além disso, a distribuição passou a ser realizada diretamente 

às escolas, sem o intermédio das Secretarias Estaduais de Educação. Nesse ano, a 

                                                           
13 LEI N.º 7.091, DE 18 DE ABRIL DE 1983. Art. 3º - A Fundação de Assistência ao Estudante terá por 
finalidade assegurar os instrumentos e condições de assistência educacional nos níveis de formação 
pré-escolar e de 1º e 2º Graus, constituindo seus objetivos básicos: 

I - a melhoria de qualidade, a diminuição dos custos e a criação de melhores condições de acesso dos 
usuários ao material escolar e didático, à alimentação escolar e às bolsas de estudo e manutenção; 

II - a coordenação da política de assistência educacional, bem como o desenvolvimento de estudos 
visando a subsidiar a sua formulação; 

III - o apoio à administração dos serviços de assistência educacional dos sistemas de ensino. 

§ 1º - A Fundação de Assistência ao Estudante não terá fins lucrativos, sendo-lhe facultada, inclusive, 
a prestação de serviços e a distribuição de material escolar e didático e de alimentação a título gratuito.  
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distribuição de revistas e periódicos atingiu todas as escolas da 1º e 2º graus da rede 

pública de ensino (FAE – RELATÓRIO, 1987). 

Em 1988, a nomenclatura do programa foi alterada por meio da Portaria 

Ministerial nº 490, passando a denominar-se “Salas de Leitura/Bibliotecas Escolares”. 

Com isso, além da distribuição de livros de literatura infantil e juvenil e periódicos, o 

programa firmou parcerias com o Instituto Nacional do Livro (INL) e prefeituras para 

criação de bibliotecas escolares. Nesse ano, a distribuição contemplou apenas as 

escolas municipais. As escolas estaduais foram excluídas, as quais só foram 

atendidas, no ano seguinte, e, mesmo assim, em baixa escala.  

Em 1990, a distribuição beneficiou as escolas municipais. Nesse mesmo ano, 

a parceria com INL foi rompida. Nos anos 1991 e 1993, observou-se uma queda 

gradativa nos recursos alocados e, consequentemente, na quantidade de material 

distribuído. Nos últimos anos de vigência do programa (1994, 1995 e 1996), observou-

se uma oscilação nos números de livros distribuídos. Instabilidade que permeou, na 

verdade, todo o período de vigência do PNSL, fato que culminou no fracasso do 

programa tendo em vista sua meta inicial de universalização do atendimento à rede 

pública de ensino. Um dos fatores atribuídos a esse fracasso residiu na “limitação de 

recursos nele alocados” (FERNANDES, 2007, p. 47).  

Em relação aos resultados qualitativos – uso desse material pelos alunos – o 

programa também não alcançou suas metas, atribuindo-se ao professor o insucesso 

pela formação de leitores no espaço escolar. A postura do professor é apontada como 

um dos entraves para o cumprimento dos objetivos do Programa. Sobre essa questão, 

tendo como referência o Informe FAE, de 1986, Fernandes enfatiza: 

[...] o maior responsável pelas dificuldades do PNSL em “promover o hábito 
da leitura nos alunos” continua sendo o professor. Chega-se mesmo a usar o 
termo “converter” os professores à prática da leitura, com base em 
levantamento feito junto aos docentes do ensino fundamental em que se 
constata que ‘os professores brasileiros leem somente o necessário para 
elaboração das aulas – e o que é pior – ainda fazem restrições à 
diversificação da leitura, necessária ao conhecimento do universo em que 
vivem’ (FERNANDES, 2007, p. 49). 
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A preocupação com o papel do professor na formação de leitores evidenciou-

se em avaliação sobre o Programa. O Informe FAE (1985) menciona a postura dos 

professores em relação aos livros e às práticas de leitura. No entanto, não 

observamos, no contexto do Programa, iniciativas voltadas à formação dos 

professores para atuarem de forma eficaz na formação de leitores.  

A “culpa” pelo insucesso do Programa é atribuída aos professores como se 

fossem os únicos responsáveis pela eficácia dessa política, não mencionam-se as 

condições de trabalho desses profissionais nem tampouco sua formação. 

Responsabilizados pelo fracasso, transferem-se a responsabilidade da esfera pública 

para a individual, no caso, o professor.  

A questão mostra-se tão séria que se utiliza o termo “converter”, que lembra a 

ideia de conversão religiosa ou de conversão de medidas, na matemática e na 

engenharia. Converter sugere que é possível, sem um processo de formação 

continuada, num passe de mágica, mudar essa realidade e “converter” os docentes 

em promotores de práticas de leituras que favoreçam a formação de leitores para 

atingir os objetivos do Programa.  

A distribuição de livros e materiais que propiciem aos alunos seu acesso bem 

como outros meios de leitura representa um fator importantíssimo para a formação de 

leitores. No entanto, como evidenciam os próprios relatórios da FAE sobre as 

avaliações relacionadas aos resultados qualitativos do PNSL, não basta apenas 

distribuir livros, é necessária uma política mais abrangente, com foco na formação dos 

professores, a fim de que possam lidar com (e promover) as práticas de leitura no 

espaço escolar.  

Diante da ausência de qualificação docente para lidar com a formação de 

leitores na escola, criou-se, através da Portaria nº 956, de 21 de junho de 1994, o 

Programa Nacional Biblioteca do Professor (PNBP). “O programa surge na tentativa 

de propiciar aos professores a oportunidade de ampliação e atualização de seus 

conhecimentos por meios de um acervo mínimo” (FERNANDES, 2007, p. 51-52). O 

acervo era destinado aos professores com o propósito de aprimorar seus 

conhecimentos para o trabalho com a formação de leitores nas escolas.  
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A implantação de bibliotecas escolares com acervo destinado a professores 

mostra-se uma questão presente nas críticas sobre as políticas públicas de leitura 

desenvolvidas no país. Ademais, pesquisas realizadas sobre essas políticas 

demonstram que é necessário haver proporcionalidade entre os investimentos 

relativos à distribuição de livros e à capacitação dos docentes para trabalharem com 

esses acervos no espaço escolar.  

Pelas lacunas observadas no desenvolvimento do PNSL, o Programa foi alvo 

de críticas: “a instabilidade relativa aos números de distribuição, somada à realidade 

de que a meta da universalização proposta não fora cumprida, revela que o PNSL não 

é de fato considerado prioridade governamental” (FERNANDES, 2007, p. 46).  

No entanto, não se desconsidera a relevância dos investimentos em torno da 

distribuição de livros de literatura infantil e juvenil e outros materiais do programa, mas 

fica evidente, por todos os fatores aqui já mencionados, que a formação de leitores 

neste país não será efetivada apenas com o acesso ao material de leitura.  

Mesmo diante da relevância de programas como esses para a efetivação do 

uso dos acervos que chegam às escolas públicas, as propostas não são mantidas, 

fato ocorrido com o PNBP, que, em1995, ano seguinte à sua criação, foi unificado ao 

PNSL, atendendo a uma determinação da FAE. Essa unificação, no entanto, vigorou 

apenas durante um ano, pois o PNSL/PNBP foi extinto em 1997, com a criação do 

Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE). 

 

 

3.2.2 O Programa Nacional Biblioteca da Escolar (PNBE) 

 

 

O PNBE, instituído pela Portaria Ministerial nº 584, de 28 de abril de 1997, 

vigora até os dias atuais. O Programa é vinculado às políticas públicas de leitura 

coordenadas pelo MEC e executado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE) em parceria com Secretaria de Educação Básica. Seu objetivo 

reside em promover o acesso à cultura e o incentivo à leitura para alunos e 

professores por meio da distribuição de acervos de obras de literatura brasileiras e 

estrangeiras infantis e juvenis, além de materiais de pesquisa e de referência para 

apoio ao trabalho docente na educação básica. 
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Sua regulamentação oficial atende à determinação do artigo 208 da 

Constituição Federal, que trata do direito do aluno ao material didático, bem como a 

determinação de universalização e melhoria do ensino inseridas na Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9394/96.  

O Programa representa uma porta de entrada para a literatura na escola, 

através dos acervos destinados e classificados para os diferentes níveis da Educação 

Básica: educação infantil (creches e pré-escolas), ensino fundamental (dividido em 

anos iniciais e anos finais), ensino médio e educação de jovens e adultos. Os acervos 

são compostos por diversos gêneros literários: clássicos da literatura universal, 

poema, conto, crônica, novela, teatro, romance, diário, biografia, relatos de 

experiências, obras ou antologias de textos da tradição popular brasileira, livros de 

imagens e histórias em quadrinho.  

Além dos acervos de literatura distribuídos pelo PNBE, outros materiais de 

formação são enviados às escolas, por meio do PNBE Periódicos, cuja finalidade é 

distribuir revistas pedagógicas para auxiliar o trabalho de professores e gestores – 

publicações enviadas às escolas no decorrer do ano letivo; do PNBE Temático – obras 

de referência, direcionadas a alunos e professores dos anos finais do ensino 

fundamental e do ensino médio.  

Todas essas obras visam contribuir para a formação de uma conduta cidadã e 

valores voltados para o respeito à diversidade e à inclusão. Para isso, foram eleitos 

nove temas relacionados às diversidades populacionais do Brasil: indígena, 

quilombola, campo, educação de jovens e adultos, direitos humanos, sustentabilidade 

socioambiental, educação especial, relações étnico-raciais e juventude.  

O PNBE do Professor – visa auxiliar o trabalho do professor da educação 

básica; são obras de formação com teoria e prática envolvendo a dimensão 

pedagógica do ensino em seus diferentes componentes curriculares. Vale ressaltar 

que entre essas obras inserem-se títulos voltados para o ensino de literatura e a leitura 

literária na escola.  

Alguns exemplos são: Leitura literária na escola, organizado por Renata 

Junqueira de Souza e Berta Lúcia Tagliari Feba, publicado pela editora Mercado das 

Letras (2011); Leitura Literária & outras leituras – impasses e alternativas no trabalho 

do professor, de Vera Maria Tietzmann Silva, publicado pela editora RHJ (2009); A 

poesia vai à escola: reflexões, comentários e dicas de atividades, de Neusa Sorrenti, 

publicado pela editora Autentica (2009). O acesso a essas obras poderá contribuir 
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significativamente com o trabalho do professor na efetivação das práticas de leitura 

com uso dos acervos de literatura.  

Para ser contemplado com o material distribuído, não há necessidade de 

adesão ao Programa; a distribuição é feita alternadamente 14  a todas as escolas 

públicas de educação básica que anualmente fazem parte do cadastro do Censo 

escolar realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP).  

A abrangência de todas as escolas da educação básica nos leva a considerar 

que a meta de universalização da distribuição de acervo, em especial de obras de 

literatura infantil e juvenil, constitui um pressuposto inerente aos programas 

governamentais desenvolvidos em torno das políticas públicas de leitura efetivadas 

no país. Embora essa meta de universalização não tenha sido alcançada em 

Programas anteriores, como no caso do PNSL.  

 

 

3.2.2.1 Operacionalização do PNBE: seleção, avaliação, aquisição e distribuição dos 

acervos às escolas 

 

 

O FNDE executa as ações do PNBE em parceria com as prefeituras e 

secretarias estaduais e municipais de Educação. As escolas de educação infantil, os 

anos iniciais do ensino fundamental e a educação de jovens e adultos são 

contemplados em anos pares. As escolas dos anos finais do ensino fundamental e 

ensino médio recebem os acervos em anos ímpares.  

Através de edital, o FNDE divulga as regras estabelecidas para a inscrição e a 

avaliação do material que comporá os acervos em cada ano: coleções de literatura, 

pesquisa, obras de referência e outros relacionados ao currículo da educação básica.  

  

                                                           
14 Nos anos pares são distribuídos livros para as escolas de educação Infantil (creche e pré-escola), 
anos iniciais do ensino fundamental e educação de jovens e adultos. Já nos anos ímpares a distribuição 
ocorre para as escolas dos anos finais do ensino fundamental e ensino médio (FUNDAÇÃO NACIONAL 
DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. Disponível em: 
<http://www.fnde.gov.br/programas/biblioteca-da-escola/biblioteca-da-escola-apresentacao>. Acesso 
em: 20 de jan. 2016.  
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O edital, publicado no Diário Oficial da União, e disponibilizado na internet, 

convoca os editores para o processo de aquisição das obras, especificando a 

composição dos acervos bem como todas as exigências que devem ser atendidas na 

participação do processo de seleção para aquisição do material.  

Esse processo de avaliação e seleção dos acervos mobiliza o mercado 

editorial, numa certa disputa pelos títulos a serem escolhidos. A escolha sempre gera 

críticas por parte das editoras que tiveram menor número de títulos adotados. Visando 

descentralizar o processo de seleção o MEC, a partir de 2005, deixou a cargo das 

universidades públicas a realização da avaliação das obras que comporão a versão 

do PNBE.  

Assim, conforme Paiva (2012), desde 2006, o Centro de Alfabetização, Leitura 

e Escrita (Ceale) da Faculdade de Educação da UFMG, é responsável pela avaliação 

pedagógica e seleção das obras para composição dos acervos do PNBE. Também 

participam desse processo pareceristas de universidades públicas e da educação 

básica.  

O processo inicial de avaliação das obras inscritas possui várias etapas antes 

de elas serem encaminhadas ao Ceal. Todas as obras passam por uma triagem no 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), responsável pelo controle da qualidade 

física da obra em consonância com as normas técnicas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT). A próxima etapa é realizada pela equipe de coordenação 

do Ceale que avalia todas as obras. Nessa fase são excluídas:  

Aquelas que não atendem às exigências contidas no edital do Programa – 
quanto à estruturação editorial e as especificações técnicas mínimas como 
formato, capa, miolo, acabamento, além de obras de cunho explicitamente 
moralizantes e didatizantes – são automaticamente excluídas (PAIVA, 2012, 
p. 25; grifo nosso). 

Observamos que um dos critérios de exclusão se refere ao cunho didatizante e 

moralizante da obra. Dado que revela que, pelo menos no âmbito da seleção, a 

concepção do texto literário como instrumento pedagógico para instruir e transmitir 

valores é uma questão superada – questão que tem sido alvo de críticas por muito 

tempo, quando se trata da presença da escolarização da literatura e das práticas de 

leitura literária na escola.  
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Para avaliação das obras, o PNBE estabelece, através de edital, três critérios 

fundamentais: qualidade do texto – refere-se aos aspectos estéticos, literários e 

éticos, à estruturação narrativa, poética ou imagética e ao vocabulário; qualidade 

temática – critério que deve considerar a diversidade e a adequação dos temas ao 

nível dos leitores e aos diversos contextos sociais e culturais no qual se inserem;  

qualidade gráfica – considera a adequação dos recursos gráficos aos leitores bem 

como a atratividade do projeto gráfico para motivar a interação entre o leitor e o livro.  

A partir desses critérios de seleção, a equipe de pareceristas exclui as obras 

que não atendem aos requisitos especificados para cada critério. Com isso, são 

selecionadas as melhores de cada categoria. Nesse processo de seleção, há uma 

grande disparidade entre o número de obras inscritas e o de obras selecionadas. 

Paiva demonstra a disparidade desses quantitativos tomando como referência 

os anos de 2006 a 2012 e com base em dados do PNBE: “a seleção atinge um número 

muito pequeno de livros inscritos: apenas 10% em 2006; e 14% em 2011, embora no 

ano de 2009, esse índice tenha subido para 28%, ainda revela um número baixo em 

relação aos inscritos” (PAIVA, 2012, p. 26-27).  

Esses números podem ser indicativos do compromisso da equipe de 

pareceristas do PNBE com a qualidade dos acervos que chegam até as escolas. É 

possível constatar, nas bibliotecas escolares, que os diferentes materiais que chegam 

às escolas através do Programa contemplam os critérios de seleção pelos quais são 

submetidos. Assim, podemos afirmar que o PNBE prima pela qualidade das obras 

destinadas aos alunos e professores da educação básica. No entanto, é necessária 

uma política mais efetiva relacionada ao uso desse material por alunos e professores, 

tendo em vista que as ações do PNBE ainda estão prioritariamente centradas na 

distribuição. 

Dando continuidade à descrição do processo de operacionalização do PNBE, 

o passo seguinte à seleção é a negociação com as editoras, realizada pelo FNDE. 

Após a negociação com as editoras, o FNDE assina contrato para a aquisição do 

quantitativo de acervos que serão destinados às escolas públicas. Durante a 

produção, há a supervisão de técnicos do órgão executor do PNBE.    
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A etapa final desse processo é a distribuição dos acervos às escolas, feita pela 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). Essa fase é acompanhada por 

técnicos do FNDE e de secretarias estaduais de educação. No caso das escolas 

localizadas na zona rural, a entrega fica a cargo das prefeituras, as quais realizam 

essa distribuição geralmente por meio de sua secretaria de educação.  

A logística de execução do PNBE garante a chegada dos acervos do Programa 

às escolas. Podemos considerar que isso representa um primeiro e importante passo 

para a democratização da leitura, pois não há como pensar em formação de leitores, 

em especial leitores literários, sem o acesso a obras literárias. De fato, para muitas 

crianças brasileiras é na escola que possuem a única possibilidade de acesso ao livro 

e à literatura.  

 

 

3.2.2.2 Histórico de distribuição do PNBE (1998-2014) 

 

 

Em 1998, o PNBE, no ano seguinte a sua criação, inicia a distribuição de 

acervos de literatura e outros materiais de pesquisa para escolas da educação básica. 

Nesse ano, foram contempladas escolas de 5ª a 8ª série, um total de 20.000 escolas 

beneficiadas com 3.660.000 livros. O acervo dispunha de 215 títulos contendo obras 

clássicas e modernas da literatura brasileira, enciclopédias, atlas, globos terrestres, 

dicionários, livros sobre a história do Brasil e sua formação econômica e um Atlas 

Histórico Brasil 500 Anos.  

Em 1999, a distribuição destinou-se às escolas de 1ª a 4ª série, com um acervo 

que continha 109 obras de literatura infantil e juvenil. Outro dado importante residiu 

na inclusão de quatro títulos voltados às crianças portadoras de necessidades 

especiais. Essa versão do PNBE beneficiou 36.000 escolas, com um quantitativo de 

3.924.000 livros.  

PNBE /2000 – foram produzidos e distribuídos materiais para formação de 

professores do ensino fundamental, destinado às escolas públicas inseridas no 

Programa de Desenvolvimento Profissional Continuado – Programa Parâmetros em 

Ação. Os acervos eram compostos pelos livros dos Parâmentos Curriculares 

Nacionais do Ensino Fundamental; Referencial Curricular para Educação Infantil e 
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Educação Indígena e Proposta Curricular para Educação de Jovens e Adultos, além 

dos Parâmetros em Ação.  

Nesse ano, não houve acervos destinados diretamente aos alunos, uma vez 

que o foco do PNBE/2000 estava na formação docente, voltada ao acesso às 

orientações Curriculares Nacionais. Esses acervos, no total de 3.728.000, destinaram-

se a 18.718 escolas públicas de educação básica.  

PNBE /2001 – nesse ano, o Programa não só voltou o foco para a distribuição 

de acervos de literatura aos alunos, como inovou possibilitando aos alunos que 

levassem os livros para sua casa. Denominado “Literatura em minha Casa”, os 

acervos compunham-se de seis coleções com cinco títulos cada: poesia de autor 

brasileiro, conto, novela, clássico da literatura universal e peça teatral.  

A proposta consistia em permitir aos alunos e a sua família que o livro de 

literatura chegasse a suas casas. As escolas também receberam quatro acervos para 

a biblioteca. Essa versão contabilizou um total de 8.561.639 alunos de 4ª e 5ª série 

em 139.119 escolas públicas. No entanto, por falta de uma política mais efetiva de 

acompanhamento das ações do PNBE, não há certeza se de fato todos os alunos 

receberam suas coleções e tiveram a possibilidade de levar os livros para casa.  

PNBE / 2002 – nesse período, ocorreu a continuidade da ação do ano anterior 

“Literatura em minha casa”, tendo sido distribuídas oito coleções com cinco títulos 

cada. Dessa vez, apenas os alunos da 4ª série receberam uma coleção, e para as 

escolas foi distribuído um acervo para sua biblioteca. Observamos redução no número 

de alunos atendidos nesse ano, um total de 3.841.268, menos da metade de alunos 

beneficiados no ano anterior.   

PNBE/2003 – foram executas diferentes ações: Literatura em minha casa - 

distribuição de acervos individuais para alunos da 4ª série e de 8ª série, beneficiando 

respectivamente 3.444.253 e 2.969.086 alunos; Palavras da Gente – acervos 

destinados à Educação de Jovens e Adultos, para uso pessoal e propriedade do aluno, 

nessa etapa contemplaram-se alunos da última série, correspondentes à última etapa 

do 2º segmento da educação de jovens e adultos dos cursos presenciais. Cada aluno 

recebeu uma coleção com seis volumes de obras de literatura e de informação; Casa 

da Leitura – ação de distribuição de bibliotecas itinerantes para uso da comunidade 

de todo município, com acervos das coleções da ação Literatura em minha casa e 

Palavra da Gente; foram disponibilizados 154 livros de 114 títulos diferentes. Ficou a 

cargo das prefeituras a dinamização do processo para garantir o acesso da 
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comunidade a esses acervos. Foram contemplados com essa ação do PNBE/2003, 

3.659 municípios; Biblioteca do Professor -  disponibilizou-se via internet uma lista 144 

títulos de ficção e não ficção para escolha dos docentes. Professores de 1ª a 4ª série 

e das classes de alfabetização foram contemplados com dois livros. Essa distribuição 

totalizou 6.372.912 livros para 724.188 professores; Biblioteca Escolar (6º ao 9º ano) 

– acervos destinados à biblioteca da escola e para uso da comunidade, compostos 

por 144 títulos de ficção e não ficção. Os títulos eram os mesmos distribuídos pelo 

PNBE/ 2008, no total de 3.193.632 obras.   

PNBE/2004 – não houve registro de dados específicos deste ano, visto que a 

distribuição correspondeu às ações do ano de 2003. 

PNBE/2005 – o foco na distribuição de acervos para as bibliotecas foi retomado 

nesse ano; distribuídos acervos em todas as escolas públicas brasileiras das séries 

iniciais do ensino fundamental, atingindo, desse modo, a meta de universalização de 

atendimento do PNBE. As escolas receberam pelo menos um acervo com vinte títulos 

de diferentes gêneros e tipos de textos.  

A distribuição ocorreu conforme o seguinte critério de atendimento: escolas 

com até 150 estudantes receberam um acervo composto por 20 títulos; escolas com 

151 a 700 estudantes, três acervos compostos por 20 títulos cada um; e escolas com 

mais de 700 estudantes, cinco acervos, compostos por 20 títulos cada um. O material 

também foi distribuído às bibliotecas da escola Clássicos da Literatura em Libras, 

disponíveis em CD-ROM. No âmbito dessa ação, incluindo-se todos os acervos, foram 

beneficiados 16.990.819 alunos nas 136.389 escolas públicas brasileiras. 

PNBE/2006 – os acervos nesse ano foram enviados a alunos de 5ª a 8ª série 

do Ensino Fundamental. Em cada acervo constavam 75 títulos de literatura (poesia, 

romance, crônica, conto). O quantitativo de acervos foi enviado às escolas conforme 

os seguintes critérios: escolas com até 150 alunos receberam acervo com 75 títulos; 

escolas com 151 a 300 estudantes receberam acervo com 150 títulos; escolas acima 

de 300 alunos receberam 225 títulos. No total, foram distribuídos 7.233.075 livros, 

beneficiando 13.504.906 alunos. 

PNBE/2007 –  não houve versão do PNBE nesse ano, devido à mudança de 

nomenclatura ocorrida. Nos anos anteriores, o nome do Programa correspondia ao 

ano de aquisição, todavia, a partir de 2007 passou a referir-se ao ano de distribuição. 

Assim, os livros do PNBE 2008 foram adquiridos em 2007, por isso não houve o 

“PNBE 2007”. 
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PNBE/2008 – nessa versão, além do atendimento aos alunos do ensino 

fundamental (1° ao 5º ano), o Programa ampliou a distribuição para a educação Infantil 

e o ensino médio-- até então esses dois níveis não haviam sido contemplados. Os 

acervos continham textos em versos, prosa, dramaturgia e clássicos da literatura 

universal. Considerando o número de alunos em cada escola, foram distribuídos de 

um a três acervos para cada nível. Nesse ano, foram atendidos na educação infantil 

5.065.686 alunos, ensino fundamental anos iniciais 16.430.000 e ensino médio 

7.788.593 alunos.  

PNBE/2009 – o foco de distribuição foi para o ensino médio. Alocados em três 

tipos, com aproximadamente cem títulos cada, os acervos de literatura para as 

bibliotecas escolares eram formados por títulos de diferentes gêneros: poemas, 

contos, crônicas, teatro, textos de tradição popular, romances, memórias, diários, 

biografias, ensaios, histórias em quadrinhos e obras clássicas. Um total de 7.360.973 

livros para o ensino fundamental e 3.028.298 para o ensino médio. Nessa versão, 

também foram entregues às escolas o livro “Vocabulário Ortográfico da Língua 

Portuguesa” (VOLP), um quantitativo de 137.968 escolas beneficiadas com essa 

ação.  

PNBE/2010 – foram contempladas nessa versão todas as escolas públicas de 

Educação Infantil, do Ensino Fundamental (1° ao 5° ano) e da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA), com acervos de literatura compostos por poemas, contos, crônicas, 

teatro, textos de tradição popular, romances, memórias, biografias, ensaios, histórias 

em quadrinhos e obras clássicas. Para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental, 

os acervos foram disponibilizados em quatro acervos diferentes com vinte e cinco 

títulos cada, e para a EJA dois acervos diferentes com vinte e cinco títulos.  

Houve também na versão PNBE/2010, distribuição de acervos aos professores 

da educação básica – PNBE Professor. Essa ação visava contribuir com o trabalho 

pedagógico na educação básica por meio de orientações metodológicas nos 

diferentes componentes curriculares. As obras segmentaram-se nas seguintes 

categorias: anos iniciais do ensino fundamental; anos finais do ensino fundamental; 

ensino médio regular; ensino fundamental da EJA e ensino médio da EJA. No total, 

foram distribuídos 6.983.131 acervos para 140.131 escolas de educação básica 

pública.   
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PNBE Periódicos – outra ação do PNBE/2010, que distribuiu às bibliotecas 

públicas 11.530.430 de periódicos a 143.773 escolas. Esse material de cunho 

pedagógico destina-se aos professores e gestores para apoio teórico e metodológico 

no ensino e aprendizagem. 

PNBE Especial – também em 2010, houve distribuição, por parte do Programa, 

de obras de orientação pedagógica aos docentes do ensino regular e da educação 

especial. Além disso, foram adquiridas e distribuídas obras de literatura infantil e 

juvenil em formato acessível para atender aos alunos com necessidades especiais 

sensoriais. No total, o PBNE Especial beneficiou 4.913 escolas de educação básica.  

PNBE/2011 – Manteve-se a distribuição de acervos de literatura para as 

bibliotecas das escolas públicas, destinados aos anos finais do ensino fundamental e 

Ensino Médio. As obras foram organizadas em três acervos diferentes e distribuídas 

conforme critérios de quantidades estabelecidos. No total, para o Ensino Fundamental 

(6º ao 9º ano), foram distribuídos 3.861.782 livros, beneficiando 12.780.396 alunos 

desse segmento de ensino. Para o Ensino Médio, 1.723.633 livros, atendendo a 

7.312.562 alunos. Nesse ano, também se manteve a distribuição de periódicos às 

bibliotecas de escolas públicas, sendo distribuídos mais de 11 milhões de periódicos 

para 143.773 escolas de educação básica.  

PNBE/2012 – ano de atendimento à educação infantil, ensino fundamental (1º 

ao 5º ano), educação de jovens e adultos (EJA) nas etapas do ensino fundamental e 

médio. Foram distribuídos para esses três segmentos da educação básica um total de 

10.485.353 livros de literatura dos diferentes gêneros. Nessa versão, foram 

disponibilizados também no formato MecDaisy. 

Além dos segmentos da educação básica acima citados, houve, mais uma vez, 

distribuição de periódicos através do PNBE/Periódicos. Foram enviados às bibliotecas 

escolares 15.149.880 periódicos de variados títulos, a exemplo: Nova Escola, Língua 

Portuguesa, Pátio Educação Infantil, Carta na Escola, dentre outros de cunho 

especificamente pedagógico.   

PNBE/2013 – como se tem observado, nos anos ímpares o PNBE atende as 

escolas de ensino fundamental anos finais (6º ao 9º ano) e de ensino médio, enviando 

obras de literatura para compor os acervos das bibliotecas escolares, como é o caso 

do PNBE/2013.  
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Essa versão também distribuiu obras de referência através do PNBE do 

Professor, visando auxiliar os professores da educação básica regular e da EJA no 

planejamento e na execução das atividades pedagógicas em sala de aula. No total 

foram beneficiadas 153.751 escolas que receberam 12.106.780 livros. Ainda nesse 

ano, manteve-se a distribuição de periódicos com o PNBE Periódicos, que atendeu 

um total de 152.465 escolas de educação básica, com a distribuição desse material 

durante o ano letivo. 

PNBE/2014 - o atendimento contemplou escolas de educação infantil, anos 

iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º) e educação de jovens e adultos. Um 

quantitativo de 100 títulos para educação infantil e para os anos iniciais e 50 títulos 

para educação de jovens e adultos. Nesse ano, mais vez ocorreu a distribuição de 

periódicos. 

Diante dos dados expostos por meio desse resumo, percebemos que o PNBE 

representa uma política consolidada no país. O Programa conseguiu atingir a metade 

da universalização de atendimento a todos os segmentos de ensino da educação 

básica pública. As escolas têm recebido anualmente acervos para suas bibliotecas ou 

espaços destinados à disposição dos livros. A materialidade do objeto de leitura – o 

livro – tem sido garantida através de ações anuais do PNBE, o que representa a 

garantia do acesso dos alunos ao livro e à literatura.  

Porém, são escassas as ações de acompanhamento quanto ao uso efetivo 

desse material por alunos e professores. Conforme assinala Paiva (2012, p. 16-17): 

“Raramente, em nossas pesquisas sobre os acervos de bibliotecas escolares, a 

recepção e o uso de livros de literatura distribuídos de incentivo à leitura são 

significativos”.  

O Programa não dispõe de uma política de acompanhamento e avaliação da 

recepção dos acervos e de seu uso efetivo, questão a ser enfrentada, tendo em vista 

que, por mais significativas que sejam as ações de distribuição, por si só elas não 

garantem a formação de leitores.  

Investigar as práticas de leitura literária a partir dos acervos do PBNE somente 

se torna possível pela garantia do acesso ao livro. As escolas de educação básica 

pública já não podem mais alegar que não possuem esse recurso, pois todos os 

segmentos de ensino, em maior ou menor proporção, têm sido contemplados com os 

diferentes materiais do PNBE.  
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Aqui nos interessa destacar os dados estatísticos e o critério de atendimento 

referentes aos acervos de literatura infantil e juvenil destinados às escolas de ensino 

fundamental anos finais (6º ao 9º), tendo em vista que esse nível de escolaridade 

representa o recorte que fizemos do nosso objeto de pesquisa – práticas de leitura 

literária nos anos finais do ensino fundamental.  

Por meio do quadro abaixo podemos ter uma dimensão do volume de 

investimentos e de escolas beneficiadas com livros de literatura infantil e juvenil nos 

anos em que esse segmento de ensino foi contemplado com a distribuição de acervos. 

 

 

Quadro 1 – Dados estatísticos do PNBE referentes à distribuição ao ensino 
fundamental anos finais (6° ao 9° ano) entre 1998 a 2014  

Programa /Ano 
Livros 

Distribuídos 

Escolas 

Beneficiadas 

Alunos 

Atendidos 

Investimento 

Total R$ 

PNBE /1998 3.660.000 20.000 19.247.358 29.830.886,00 

PNBE/200315 3.193.632 20.021  44.619.529,00 

PNBE/2006 7.233.075 46.700 13.504.906 45.509.183,56 

PNBE/2009 7.360.973 49.515 12.949.350 47.347.807,62 

PNBE/2011 3.861.782 50.502 12.780.396 44.906.480,00 

PNBE/2013 5.207.647 86.794 12.339.656 56.677.338,63 

TOTAL 30.475.109 273.532 70.821.666 4.729.393.917,25 

 

Fonte: Dados Estatísticos do PNBE. 

 

  

                                                           
15  Número de alunos atendidos não especificado na fonte. 



74 

Quadro 2 – Critério de atendimento do PNBE para os acervos do destinados ao ensino 
fundamental anos finais (6º ao 9º ano) entre 1998 a 2014  

Programa/Ano 
Acervo Quantidade de 

obras por acervo 
Critério de atendimento 

PNBE /1998 

Obras clássicas e 

modernas da literatura 

brasileira. 

215 
Escolas que possuíam matrículas 

igual ou superior a 500 alunos 

PNBE/2003 
Obras de literatura e de 

informação 

1 coleção 

composta por 4 

volumes16 

Alunos matriculados na 8ª série 

do ensino fundamental. 

PNBE/2006 

 

Obras literárias de 

gêneros variados: 

poesia, conto, romance, 

crônica. 

 

75 

Escolas com até 150 alunos - um 

acervo com 75 títulos; 

Escolas com 151 a 300 

estudantes - um acervo com 150 

títulos; 

 Escolas acima de 300 alunos - 

um acervo com 225 títulos.                   

PNBE/2009 

Poemas, contos, 

crônicas, teatro, textos 

de tradição popular, 

romances, memórias, 

diários, biografias, 

ensaios, histórias em 

quadrinhos e obras 

clássicas. 

100 

Escolas com até 250 alunos 

receberam um acervo com 100 

títulos;  

 Escolas com 251 a 500 

estudantes dois acervos - 200 

obras;  

 Escolas acima de 501 

estudantes, 300 títulos. 

PNBE/2011 

Obras literárias: contos, 

crônicas, romances, 

poemas e histórias em 

quadrinhos. 

Três acervos 

diferentes:  

Dois acervos com 

50 obras; 

1 acervo com 49 

obras  

Escolas com 1 a 250 alunos 

receberam um acervo; escolas 

com 251 a 500 alunos receberam 

2 acervos e escolas com mais de 

500 alunos, 3 acervos. 

PNBE/2013 

Diversos gêneros 

literários, como contos, 

crônicas, romances, 

poemas e histórias em 

quadrinhos. 

Três acervos com 

60 títulos cada. 

Escolas com até 250 alunos: um 

acervo; Escolas com 251 a 500 

alunos : 2 acervos  diferentes.  

 

Fonte: Histórico PNBE. 

                                                           
16 Essa coleção é de uso pessoal e propriedade do aluno, faz parte da ação “Literatura em minha Casa”.  
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Podemos observar que, de 1998 a 2014, o PNBE contemplou as escolas de 

ensino fundamental anos finais (6º ao 9º ano) com acervos de literatura infantil e 

juvenil nas versões de 1998; 2003; 2006; 2009; 2011 e 2013. Tendo como critério o 

número de alunos, distribuiu-se quantidade considerável de acervo e títulos para esse 

segmento da educação básica. A diversidade de gêneros e títulos enviados às escolas 

representa a possibilidade de acesso de alunos e professores à literatura.  

Os dados estatísticos mostram que a literatura chega à escola, porém, se o uso 

desse acervo se concretiza no cotidiano escolar é uma questão passível de 

investigação. A utilização dessas obras, ao chegarem à escola, não tem sido 

acompanhada com efetividade pelo MEC. Isso resulta, em alguns casos, como 

evidencia Paiva (2012), na manutenção dessas obras em caixas, conforme chegam à 

escola ou confinadas no espaço da biblioteca escolar. Por isso, torna-se necessário 

acompanhamento e pesquisas que identifiquem como esses livros circulam nas 

bibliotecas escolares e nas salas de aula.  

Nesse sentido, a biblioteca escolar, em seus aspectos de estruturação física e 

pedagógica, também é uma questão pertinente a ser discutida no âmbito das ações 

do PNBE, tendo em vista que o programa é uma política pública com foco nesse 

espaço, a julgar pelo próprio título que se refere à biblioteca da escola. Sobre isso, 

trataremos especificamente no tópico a seguir. 

 

 

3.2.2.3 Biblioteca da Escola  

 

 

O foco na biblioteca escolar não é fortuito. Programas anteriores como o PNSL, 

já sinalizavam algumas iniciativas voltadas para esse centro de recursos, levando em 

consideração que boa parte das escolas públicas do país não possui bibliotecas ou 

funciona em precárias condições.  

[...] esse programa com foco nas bibliotecas escolares das escolas públicas, 
significa a retomada da valorização desse espaço, a biblioteca, como espaço 
promotor da universalização de conhecimento e, também, da universalização 
do acesso a acervos pelo coletivo da escola (PAIVA, 2012, p. 16).  



76 

Embora o programa traga em sua essência a ênfase na biblioteca escolar, pelo 

histórico de ações do PNBE pode-se constatar que priorizam a distribuição de 

acervos. Não há registros significativos de iniciativas do PNBE voltadas para a 

construção e a estruturação física da biblioteca escolar. Nesse sentido, cabe às 

escolas que não possuem bibliotecas “providenciarem” em sua estrutura um local para 

disposição dos acervos, onde seja possível o acesso de alunos e professores a esse 

material.  

A biblioteca escolar é o lugar de destino para os acervos enviados às escolas. 

Porém, em se tratando de escolas públicas brasileiras, muitas ainda não possuem em 

seu projeto de construção um local com o mobiliário básico de uma biblioteca 

(estantes, mesas para estudo, computadores para pesquisa etc.) para exposição dos 

acervos que chegam até a escola por meio do PNBE e outras aquisições.  

Para além da visão clássica da biblioteca, a escola pode e deve criar 

alternativas (salas de leitura, cantinhos da leitura) para que os materiais se tornem 

públicos para os alunos, os professores e a comunidade. Ademais, dada a importância 

da biblioteca escolar para a democratização da cultura, torna-se imprescindível sua 

existência na escola.  

De acordo com Morais (2012, p. 39 -40): “A biblioteca escolar deve funcionar 

como campo profícuo para o desenvolvimento de práticas de incentivo à leitura, como 

locus privilegiado para a formação de leitores literários e um núcleo ligado ao esforço 

pedagógico dos professores". Essa é a função da biblioteca escolar, que se coloca 

como desafio tornar-se um ambiente propício à interação entre o leitor e o livro, 

visando à formação de leitores.  

O ideal seria que cada escola possuísse sua biblioteca, com bibliotecários 

preparados para lidar com os acervos e, juntamente com os professores, mediarem a 

relação do aluno com a leitura literária na escola. Mas estamos distantes disso. Dados 

do Censo Escolar 2004, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep), revelam que existem 53 mil bibliotecas escolares 

em todo país. Dessas, 46 mil (86%), localizam-se em zonas urbanas. A rede privada 

concentra 39% do número de bibliotecas escolares.  
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Há grande disparidade no país entre o número de bibliotecas, escolas e 

estudantes. A situação se agrava quando se trata das escolas mais afastadas dos 

centros urbanos: quadro gerador de dificuldades para gestores e professores, pois em 

alguns casos as bibliotecas são “improvisadas”, no intuito de possibilitar condições 

para que alunos e professores possam ver e ler os livros.  

Desse modo, podemos considerar que a biblioteca, em muitas escolas 

públicas, assume outra configuração. Às vezes, sua ausência impele a escola ao 

aproveitamento de salas de aulas que estejam ociosas para suprir a falta de uma 

biblioteca. Ou, ainda, o que é mais grave, leva ao armazenamento de livros em caixas 

e/ou armários fechados, inviabilizando o acesso da comunidade escolar, conforme 

constatado na Avaliação Diagnóstica do Programa Nacional Biblioteca da Escola, 

realizada em 2005/2006 pelo MEC por meio da Secretaria de Educação Básica (SEB).  

Essa postura de segregação dos livros contradiz a ideia da biblioteca como 

espaço de aprendizagem e interação.  

Para que a biblioteca seja, de fato, um lugar dinâmico e de uso constante da 
comunidade escolar e para que as práticas de leitura de alunos e professores 
a partir dos acervos das bibliotecas sejam significativas, é preciso, em 
primeiro lugar, que a biblioteca seja frequentada por essa comunidade. E se 
as experiências de leitura suscitadas forem prazerosas, tanto melhor 

(VIEIRA; FERNANDES, 2010, p. 108).  

Mesmo em situações diversas de funcionamento, em suas diferentes 

configurações, dadas as reais condições estruturais de muitas escolas públicas de 

educação básica de nosso país, a biblioteca escolar deve ser lugar de acesso 

democrático ao livro.  

Portanto, valorizar a biblioteca na escola também significa promover ações que 

viabilizem o uso efetivo da biblioteca escolar através de atividades de mediação da 

leitura, e também propiciar a alunos e professores possibilidades reais de experiência 

com esses acervos. Essa questão requer avaliação por parte dos executores do 

PNBE, porém, ainda são escassas. 
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3.3 O PNBE – UMA ANÁLISE DAS PRÁTICAS DE LEITURA LITERÁRIA EM 

ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SANTA INÊS – MA. 

 

 

A distribuição universal de acervos de literatura às escolas públicas de 

educação básica, realizada pelo governo federal através do PNBE, tem garantido que 

escolas públicas de todo o país possuam obras literárias em sua biblioteca ou sala de 

leitura. O Programa atinge todas as escolas cadastradas no Censo Escolar.  

Porém, conforme relatório da Avaliação diagnóstica do PNBE, realizada em 

2005 pela SEB do MEC em parceria com a Unesco, o PNBE mante-se apenas na 

distribuição de livros, sem desenvolver ações com foco na formação de professores e 

mediadores para a formação de leitores literários na escola. Ademais, não existem 

políticas voltadas para o acompanhamento do uso efetivo desses acervos. Nesse 

sentido, quais as práticas de leitura literária que são realizadas no âmbito escolar?  

A pesquisa que apresentaremos nesse item surgiu dessa inquietação, pois, 

constatada a presença dos acervos nas escolas, nos interessa identificar que práticas 

de leitura literária são realizadas a partir de tais recursos. Concordamos com a 

afirmação de Paiva, sobre a investigação da efetividade da política de distribuição de 

livros: 

Quando não se investigam a visibilidade, o grau de conhecimento, a 
capilaridade dessa política no chão da escola, desconsiderando em que 
medida e que maneira esses materiais são recebidos e usados pelos 
profissionais da escola, esvazia-se uma ação que poderia repercutir 
enormemente no processo de formação de leitores (PAIVA, 2012, p. 17). 

Desse modo, a atenção dada à questão do uso concreto desse material que 

chega às escolas é fundamental para dimensionarmos as ações efetivas de acesso à 

literatura e à formação de leitores na realidade escolar. A partir do conhecimento das 

reais condições de utilização dos acervos provenientes do PNBE, podemos nos 

inteirar do alcance dos objetivos do programa bem como propor reflexões e 

desencadear ações sobre o papel da escola e dos professores na formação literária 

dos alunos das escolas públicas do país.  
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3.3.1 Contextualizando a Pesquisa 

 

 

A pesquisa intitulada O Programa Nacional da Biblioteca da Escolar (PNBE): 

Práticas de Leitura Literária,17 teve seu projeto submetido em 02/07/2016 ao Comitê 

de Ética em Pesquisa (CEP) da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(PUC/SP). Essa pesquisa pode ser identificada através do Certificado de 

Apresentação para Apreciação Ética (CAAE), nº48504115.8.0000.5482. Após parecer 

de aprovação do CEP, iniciamos a coleta de dados, conforme exposto abaixo.  

A referida pesquisa realizou-se no município de Santa Inês – MA, cidade 

nordestina localizada ao oeste do estado do Maranhão, distante 243km da capital São 

Luís. Sua população é 83.238 habitantes, conforme estimativa do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE)/2015.  

Emancipada em 14 de março de 1967, é importante município do estado do 

Maranhão pelo potencial do seu comércio e sua economia centraliza-se no comércio, 

na agricultura e na pecuária.  

Com população predominantemente urbana (94,56%) de acordo com o último 

Censo/2010 do IBGE, a cidade não dispõe de espaços culturais como teatro e cinema. 

As manifestações culturais das quais a população participa são geralmente atrações 

públicas da cultura popular. 

Quanto a bens culturais de leitura como o livro, não há livrarias que 

comercializem obras literárias, apenas lojas voltadas para materiais escolares e livros 

didáticos e paradidáticos. Existem duas bibliotecas públicas na cidade, mas não se 

observa movimentação de visitantes. Tanto para os santa-inesenses como para boa 

parte da população brasileira, o ambiente escolar representa uma possibilidade de 

acesso ao livro e à literatura. 

No âmbito educacional, a cidade dispõe de instituições dos diferentes sistemas:  

federal – Instituto Federal do Maranhão (IFMA); estadual – Universidade Estadual do 

Maranhão. A educação básica é atendida por estado, município e rede privada, sendo 

de competência da rede estadual a oferta do ensino médio; da rede municipal, a 

                                                           
17PLATAFORMA BRASIL, disponível em: <http://aplicacao.saude.gov.br/ plataformabrasil/login.jsf>. 
Acesso em: 16 jan. 2016. 
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educação infantil e o ensino fundamental; e o sistema privado possui escolas nos três 

níveis de educação básica.  

Relativamente à zona urbana, há três sistemas: 9 unidades de ensino 

(estaduais); 12 (municipais) e 13 privadas. Embora a rede privada possua um número 

maior de unidades de ensino, as matrículas do ensino fundamental concentram-se 

majoritariamente na esfera municipal de ensino.  

Dados do Censo Escolar 2012, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais (Inep), mostram que nesse ano houve 17.211 matrículas no ensino 

fundamental, desse total, 14.400 na rede pública municipal. Desse modo, é no âmbito 

municipal que contém a maioria dos alunos do ensino fundamental, o que significa 

que um número significativo da população nessa fase escolar depende desse sistema 

de ensino para sua formação básica.  

Para a pesquisa de campo foram selecionadas quatro escolas da rede pública 

municipal de Santa Inês. A escolha das escolas pautou-se no critério do nível de 

ensino ofertado; no nosso caso, as escolas que atendiam exclusivamente os alunos 

matriculados nos anos finais (6º ao 9º ano) do ensino fundamental.  

A opção pelo universo de quatro escolas deve-se à própria delimitação sugerida 

pelas etapas da pesquisa. Na primeira etapa, o universo foi abrangente, visto que 

pretendemos identificar através de questionários em quais escolas existem práticas 

de leitura literária com o uso do acervo do PNBE, quantos e quais professores 

realizam tais práticas.  

A extensão desse universo deve-se ao fato de que poderia haver escolas que 

não incorporam os acervos do PNBE em suas atividades pedagógicas ou, ainda, 

aquelas que incorporam, mas que não necessariamente todos seus professores o 

façam. Assim, essa fase possibilitou a delimitação do universo de pesquisa da fase 

seguinte. 

Primeira etapa (outubro/2015): nessa primeira etapa, o público alvo constitui-

se de gestores, supervisores, agentes administrativos e professores (na função de 

bibliotecários), com um total de quinze sujeitos envolvidos. Teve como objetivo 

identificar se as escolas possuíam o acervo, qual espaço na escola destina-se a esse 

material, o conhecimento dos sujeitos participantes sobre o PNBE e, se houver, quais 

são as práticas de leitura literária realizadas no âmbito escolar. A etapa também 

possibilitou a identificação dos profissionais que “fazem uso” dos acervos do PNBE – 

anos finais do ensino fundamental.  
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Segunda etapa (novembro 2015): a pesquisa foi realizada exclusivamente nas 

escolas que possuíam professores que utilizavam o material do PNBE mencionados 

na primeira fase da pesquisa. Foram alvo da pesquisa os professores indicados na 

etapa anterior como profissionais que realizam práticas pedagógicas os acervos do 

PNBE. Nessa fase, participaram da pesquisa 12 professores de três escolas. Uma das 

quatro escolas pesquisadas na primeira etapa foi excluída por não atender mais 

exclusivamente aos anos finais do ensino fundamental, critério inicial da seleção das 

escolas.  

Nesta etapa, o objetivo residiu em identificar e detalhar as práticas realizadas 

pelos professores, visando obter dados como: periodicidade, vantagens, dificuldades 

e resultados previstos e alcançados pelos professores. 

Para coleta de dados nas duas fases da pesquisa utilizamos questionários com 

perguntas objetivas e subjetivas, os quais foram aplicados individualmente aos 

sujeitos da pesquisa: gestores, supervisores, bibliotecários e professores das escolas 

do campo. 

Optamos pelo questionário como instrumento para coleta de dados por sua 

adequação a essa pesquisa. O questionário é um instrumento unificado, pois 

apresenta as mesmas questões a todos os sujeitos; elaborado com questões 

especificas às finalidades da pesquisa e pode ser respondido considerando a 

disponibilidade do sujeito sem a presença obrigatória do pesquisador. Em virtude da 

rotina a que estão submetidos os sujeitos dessa pesquisa, precisamos considerar sua 

disponibilidade de tempo para a coleta de dados.  

Por isso, adotamos o seguinte procedimento: inicialmente, apresentamos à 

direção da escola um documento de autorização (Anexo A) da Secretaria Municipal 

de Educação para realizarmos a pesquisa. Na sequência, os participantes foram 

abordados individualmente, os objetivos da pesquisa explicados e, mediante 

afirmação do sujeito em participar entregamos o Termo de Consentimento e Livre 

Esclarecimento (TCLE) e o questionário em envelope individual.  

Muitas vezes, o entrevistado solicitava um tempo para responder e entregar em 

outro momento, assim agendamos o retorno à escola para recebimento do 

questionário respondido. Vale ressaltar que a pesquisa e a pesquisadora foram bem 

recebidas pela gestão das escolas e pela maioria dos professores.   
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Na análise e interpretação dos dados, diante dos objetivos da pesquisa, 

consideramos as abordagens qualitativas e quantitativas, visto que nas duas etapas 

da pesquisa há dados que podem ser mensurados e outros que não permitem esse 

tratamento; assim, a análise levará em consideração a metodologia própria para cada 

tipo de abordagem. 

 

 

3.3.2 PNBE – distribuição, circulação e práticas de leitura literária nas escolas da rede 

municipal de Santa Inês – MA 

 

 

Partimos do pressuposto que para que possamos identificar e analisar as 

práticas de leitura literária é necessário que a escola possua os acervos do PNBE. 

Portanto, na fase inicial, a pesquisa buscou diagnosticar a distribuição e a circulação 

dos livros provenientes do programa.  

Constatamos que as escolas pesquisadas recebem os acervos do programa, 

todos os sujeitos da pesquisa afirmaram que conhecem o programa e que a escola 

possui o material do PNBE.  

Quanto à existência de biblioteca, 100% dos entrevistados afirmaram que a sua 

escola possui biblioteca. Porém, o que afirmam ser a biblioteca escolar, em todas as 

escolas pesquisadas é, na verdade, uma sala de aula adaptada com estantes para 

acondicionar os livros que a escola recebe do Programa e também os livros didáticos. 

Assim, o espaço da biblioteca escolar nas escolas pesquisadas não vai além de uma 

sala com estantes de livros.  

Em duas das escolas pesquisadas, a “biblioteca” estava temporariamente 

interditada pela estrutura física da sala, ficando fechada para o acesso dos alunos e, 

quando o professor “precisava” de algum material, abria a sala e o retirava. Desse 

modo, os alunos limitam-se ao material que chega até eles em sala de aula.  
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Nessas condições, essas escolas ainda estão muito distantes da configuração 

e das funções que deve desenvolver a biblioteca no processo de formação de leitores. 

A biblioteca escolar, de acordo com Morais,  

Necessita configurar-se como um espaço de convivência, possibilitando ao 
aluno um aprendizado efetivo por meio da fruição de distintos veículos. 
Precisa tornar-se um local de encontro para a frequência a exposições, leitura 
de poemas, peças de teatro, visita de autores, divulgação de obras clássicas 
e modernas. Em síntese, um centro sociocultural da vida escolar e, finalmente 
um local livre, cuja configuração espacial e os cuidados pedagógicos libertem 
os alunos das visões distorcidas sobre o livro causadas pela escolarização 
errônea da leitura (MORAIS, 2012, p. 40).  

A configuração de biblioteca como espaço livre e propiciador de aprendizagem 

contrasta com a realidade observada, na qual em alguns casos os alunos não 

conseguem o mínimo: o acesso direto ao livro. Seja por fatores estruturais, ou 

pedagógicos, podemos afirmar que há vários entraves para a circulação dos acervos 

do PNBE entre alunos e professores nas escolas pesquisadas.  

Pensar a biblioteca escolar nesses moldes pressupõe a presença de um 

profissional que possua as competências necessárias para propiciar a mediação entre 

os livros e os leitores no espaço escolar. Nesse caso, o mais indicado pela formação 

específica, seria o bibliotecário.  

Porém, na pesquisa identificamos a ausência desse profissional em todas as 

escolas. Em duas escolas, são agentes administrativos os responsáveis pelo 

recebimento e a organização dos acervos do PNBE; em outra, a responsabilidade 

pelos acervos fica a cargo de uma professora que exerce a função de “bibliotecária”; 

há uma escola que não possui nenhum profissional específico que lide diretamente 

com os acervos.  

A ausência de um profissional com formação específica para lidar com os livros 

compromete não só sua circulação, mas a formação leitora dos alunos e da 

comunidade escolar. Conforme pondera Morais:  

Sem este profissional, as normas de funcionamento, a formação da coleção, 
o tratamento da informação e os serviços oferecidos pela biblioteca são 
instituídos sem discussão e critérios adequados, deixando de atender de 
forma satisfatória às necessidades da comunidade e de criar e/ou incentivar, 
nessa mesma comunidade, mudanças quanto ao hábito de leitura e pesquisa 
(MORAIS, 2012, p. 45). 
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A chegada dos livros representa a primeira condição para a leitura literária na 

escola. No entanto, é necessário que outros fatores sejam propícios para que o livro 

chegue “às mãos” dos alunos no espaço escolar: um ambiente que favoreça o 

manuseio, a disposição dos acervos e as possibilidades de leitura. Isso implica a 

existência da biblioteca escolar em condições de uso e em profissionais preparados 

para lidar com esse material. 

Buscamos ainda, nessa primeira fase da pesquisa, dados sobre a utilização 

dos acervos do PNBE, e levantamos questões sobre a existência de algum trabalho 

realizado por professores ou outros profissionais da escola. Nesse item da pesquisa, 

100% dos sujeitos responderam que SIM. Isso significa dizer que nas quatro escolas 

pesquisadas, na percepção de gestores, supervisores, agentes administrativos e 

“bibliotecária” existem práticas de leitura literária com os livros do PNBE. 

Na sequência, solicitamos a indicação nominal das pessoas que realizam tais 

práticas e, ainda, a que citassem quais são essas atividades desenvolvidas a partir do 

programa. Foram relacionados apenas professores, sem indicação de outro 

profissional na escola que desenvolvesse alguma atividade com o referido material. 

Isso denuncia que mesmo quando há algum profissional responsável pela “biblioteca” 

escolar, o mesmo não realiza atividades voltadas para a leitura literária.  

Identificados os indivíduos que, segundo os entrevistados nessa fase, realizam 

práticas de leitura literária, definimos a população para a amostra da fase seguinte da 

pesquisa.  

Sobre as práticas de leitura literária realizadas com os acervos do PNBE na 

rede municipal de Santa Inês, foram envolvidos na pesquisa 12 professores que 

atuam em diferentes componentes curriculares nos anos finais do ensino fundamental. 

Um primeiro dado que nos chamou atenção nessa segunda fase, consistiu no 

fato de três dos professores indicados como executores de atividades com os acervos 

do PNBE, responderem negativamente diante da indagação: Você realiza algum 

trabalho específico com os acervos do PNBE?. 

Aqui há uma contradição em relação à informação obtida na fase anterior da 

pesquisa, visto esses professores foram indicados nominalmente como profissionais 

que fazem uso dos livros do PNBE. O fato de dois desses sujeitos serem professores 

do componente curricular Língua Portuguesa pode ter levado os entrevistados da fase 

anterior a associar diretamente o docente desse componente às práticas de leitura 

literária.  
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Outro dado relevante detém-se sobre o fato de que esses três sujeitos afirmam 

encontrar dificuldades em realizar as atividades. Mesmo que isso não seja o 

desejável, mostra-se uma situação real enfrentada por muitos professores. Embora 

considerem importante a leitura literária, não desenvolvem ações pedagógicas nesse 

sentido por falta de formação específica.  

A esse respeito, Paiva afirma:  

Ninguém contesta que são os professores, os bibliotecários, enfim, os 
diferentes mediadores de leitura do contexto escolar, os que detêm o poder 
de fazer o livro circular. Sabe-se por outro lado, que o clássico problema da 
formação de mediadores de leitura está longe de ser solucionado. Ora esse 
é precisamente o problema que se apresenta e, talvez de maneira mais 
aguda quando o acesso ao livro é garantido e o uso não se concretiza (PAIVA, 
2012, p. 22). 

A formação de mediadores de leitura assinala um dos entraves à concretização 

da formação de leitores literários na escola. Embora esse fato não seja desconhecido 

à equipe de execução do Programa, poucas ações foram desencadeadas ao longo 

desses 18 anos de execução do PNBE, no sentido de preparar os docentes e outros 

agentes escolares para o trabalho com o texto literário. 

Quanto aos entrevistados que afirmam realizar práticas de leitura literária com 

os acervos do PNBE, passaremos à análise e à interpretação dos dados obtidos. Ao 

afirmar que desenvolvem atividades com os acervos do PNBE, questionamos sobre a 

periodicidade que tais ações são realizadas, obtendo os seguintes dados, conforme 

mostra o gráfico 1:  

 

 

Gráfico 1 – Periodicidade com que são realizadas as práticas de leitura literária 

 

Fonte: A autora.  
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Como podemos constatar, 45% dos entrevistados afirmam realizar atividades 

de leitura literária mensalmente. Isso significa que para quase metade desses alunos 

o acesso à leitura literária ocorre uma vez por mês, considerando que é através da 

mediação do professor que o livro chega até eles.  

Interessante destacar, também, que 22% dos entrevistados informaram a 

opção “outra”, e, quando sugerimos que especificassem, obtivemos as seguintes 

respostas: “sempre que preciso”; “depende do planejamento escolar”. Nesses casos, 

a leitura literária condiciona-se à necessidade do professor e ao planejamento escolar, 

isto é, a fatores alheios aos alunos, como se eles não fizessem parte do processo de 

direito ao livro e à literatura.  

Sobre as práticas de leitura literária realizadas, os docentes entrevistados 

afirmam realizar as seguintes: Leitura; interpretação; resumo; comentários verbais; 

pesquisa e seminários; peça teatral; roda de leitura.  

Leitura, interpretação e resumo predominam como práticas realizadas pela 

maioria dos sujeitos da pesquisa. Sobre tais práticas convém enfatizar que refletem 

procedimentos e estratégias de ensino comuns na rotina escolar não apenas no 

ensino de literatura, mas em outros componentes curriculares.  

A leitura, no caso, do texto literário, é uma prática insubstituível e inerente a 

todas as outras práticas. Além disso, representa um primeiro passo para o “encontro” 

entre o leitor e a obra. Por esse motivo, não pode ser desconsiderada. É muito comum, 

nos projetos escolares sobre leitura, a segmentação do texto para que cada aluno 

decore um trecho e apresente em forma de uma manifestação artística. Tais 

atividades podem envolver de variadas formas, mas não lhes propiciam a experiência 

da leitura como apropriação de sentido e fruição.  

A leitura como prática literária indicada nos questionários está atrelada à 

interpretação e ao resumo; percebemos que as essas ações estão encadeadas – 

prática que caracteriza o ensino marcado pelo mensurável, no qual o aluno lê, 

interpreta e depois resume o que leu. Dessa forma, o sujeito fica condicionado às 

atividades que lhe são exigidas sem desfrutar do prazer da leitura livre.  

Porém, é fundamental lembrar que a leitura literária exige estratégias próprias 

que favoreçam a livre interação entre o aluno e a obra. “A argumentação que sustenta 

essa prática é que se aprende a ler lendo e que a leitura livre é a característica do 

leitor proficiente” (COSSON, 2014, p. 99).  
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Quando o aluno lê por obrigação, condicionado a dar uma reposta sobre o que 

leu, nem sempre se obtém resultados positivos. Portanto, sugerimos que a prática da 

leitura literária ocorra num cenário que possibilite a liberdade entre o aluno e o texto. 

Associar outras estratégias, como interpretação e resumo à leitura, pode ser uma boa 

técnica, desde que a primeira etapa – a leitura livre – esteja consolidada. 

A interpretação, para além da repetição do que o texto diz, exprime uma prática 

que pressupõe a leitura do texto, que requer apropriação dos sentidos da narrativa, o 

que demanda tempo e espaço adequados. Nas escolas pesquisadas, as práticas de 

leitura literária ocorrem em sala de aula e no horário das aulas, geralmente de Língua 

Portuguesa, uma vez que não há, na estrutura curricular, o componente específico de 

Literatura.  

Logo, conforme relatos dos entrevistados, a leitura literária se insere no 

conjunto das demais atividades, e nem sempre se dispõe de tempo suficiente para 

aprofundamento das discussões sobre o texto lido. Essa forma de trabalhar com o 

texto literário contradiz o que defendem teóricos e pesquisadores da área, como, por 

exemplo, Cosson, que enfatiza: 

O processo da leitura literária precisa ser complementado com práticas que 
levem a uma maior interação com o texto, uma exploração de suas 
características, uma explicitação da construção de seus sentidos, uma 
compreensão de sua constituição estética, uma interpretação, enfim que 
garanta a apropriação daquele texto como parte do letramento literário 
(COSSON, 2014, p. 126; grifo nosso). 

Destarte, a interpretação constitui-se uma prática complexa que envolve 

diferentes competências e se realiza através da interação com o sentido literário, 

extrapolando a leitura superficial do texto.  

Quanto ao resumo como prática relacionada à leitura literária, observamos que, 

tradicionalmente, no âmbito escolar, caracteriza-se por uma prática individual, com 

frequência solicitada para mensurar a capacidade de síntese do aluno. Desenvolvida 

dessa forma, essa prática de cunho pedagógico não favorece a fruição do leitor, uma 

vez que se limita ao relato das ideias centrais do texto lido.  
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No contexto das práticas de leitura de comentário, Cosson (2014) sugere o uso 

da resenha como atividade interativa que favorece o letramento literário. 

Diferentemente do resumo, a resenha constitui-se por uma apresentação acrescida 

de um posicionamento do leitor, que pode ser compartilhado com outros leitores, 

servindo como uma espécie de diálogo entre leitores no espaço escolar e fora dele.  

Seminários e Pesquisas – são estratégias de leitura geralmente associadas à 

ausência de tempo e espaço para leitura literária na escola. Decorrente da própria 

estruturação curricular e do restrito tempo destinado às aulas, os professores 

recorrem aos seminários de literatura como forma de “trabalhar o texto literário”, nos 

quais a ênfase geralmente recai sobre os aspectos históricos do contexto da obra e 

dos autores em detrimento dos aspectos literários do texto.  

Sobre essas práticas, Paulino e Cosson (2009, p. 73) ponderam: “É por essa 

tradição que esvazia a força e a própria identidade da literatura e de seus possíveis 

leitores e produtores de textos que questionamos os agentes e os agenciamentos do 

letramento literário na escola”. Limitar o texto literário a uma exposição de 

informações, estratégia comum nas apresentações dos seminários escolares, não 

condiz com a formação de leitores literários, que compete à escola desenvolver. No 

entanto, geralmente essa prática é adotada pelos professores como caminho para a 

leitura literária, inclusive, como pudemos notar, pelos sujeitos dessa pesquisa.  

Citaram também o teatro (dramatização) como prática de leitura literária 

desenvolvida com os acervos do PNBE. Esse recurso, relacionado à memorização e 

recorrente nas escolas, chama a atenção dos alunos pela interação que estabelecem 

com o texto. Enquanto prática de leitura, a dramatização congrega diferentes 

linguagens artísticas que, além de atraírem os alunos, são importantes para sua 

formação leitora. Essas diferentes manifestações resultam da interpretação do texto, 

na leitura literária, devendo-se propiciar a leitura do texto e sua interpretação para 

depois se chegar à dramatização. Nesse quadro, Cosson adverte:  

Por isso, mais do que o resultado da dramatização em um espetáculo, deve 
interessar ao professor de literatura a maneira como os alunos constroem a 
dramatização do texto, como eles experienciam o texto para transformá-lo em 
ação dramática (COSSON, 2012, p. 110-111). 
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Isso quer dizer que a dramatização equivale a uma prática valiosa na formação 

literária, desde que o aluno passe pela vivência com o texto para transformá-lo em 

ação dramática.  

Rodas de leitura -  prática de leitura literária centrada na discussão coletiva que 

favorece a interação entre leitores e as diferentes visões sobre um mesmo texto. 

Embora seja uma estratégia com foco na atuação do aluno, a mediação do professor 

é fundamental para o enriquecimento das discussões. Esse método favorece a 

formação literária dos alunos, visto, que, no processo de interação com texto e com 

os seus pares, desenvolvem, além do pensamento crítico, habilidades de 

interpretação e apropriação do literário.  

Constatar a existência de práticas que favorecem o letramento literário na 

escola, ainda que não realizada pela totalidade dos entrevistados, é um indicativo de 

formação literária na escola; mesmo diante dos entraves e das precárias condições 

das “bibliotecas escolares” nas escolas pesquisadas, existem práticas relevantes que 

podem ser incentivo a outras escolas e outros docentes. No entanto, sabe-se que no 

universo dessa pesquisa há práticas de leitura literária que precisam ser repensadas 

à luz dos pressupostos teóricos que fundamentam a literatura e a leitura literária na 

escola.  

Identificadas as práticas de leitura literária, quisemos saber qual o nível de 

participação dos alunos a partir da seguinte indagação: “Nas atividades de leitura 

literária com os acervos do PNBE, qual o nível de participação e interesse dos 

alunos?” Obtivemos os seguintes dados, conforme especificado no gráfico 2:  

 

 

Gráfico 2 – Nível de participação e interesse dos alunos nas atividades de leitura 
literária com os acervos do PNBE 

 
Fonte: A autora.  

0%

56%33%

11%

ótimo bom regular péssimo



90 

Como podemos ver, 56% dos professores envolvidos na pesquisa avaliam 

como “bom” a participação dos alunos nas atividades leitura literária desenvolvidas na 

escola. Esse nível de interesse é atribuído pelos entrevistados ao livro de fácil 

interpretação e atraente aos alunos e também ao gosto pela leitura. É interessante 

observar que esse percentual está associado principalmente às práticas de leitura 

como dramatização e às rodas de leitura. O que nos revela que as estratégias que 

favorecem maior interação com o texto são as mais aceitas pelos alunos.  

Outros 33% classificam como “regular” o interesse dos alunos, e ainda 11% 

dos entrevistados julgam como “péssimo” o nível de interesse dos alunos pelas 

atividades de leitura literária.  Nesses dois níveis, os entrevistados atribuem esse fator 

à falta de hábito de leitura dos alunos, sendo esse o motivo da ausência de interesse 

pela leitura.  

Atribuir a “culpa” ao aluno talvez seja a saída mais fácil para eximir escolas, 

professores e sistema pelas lacunas do programa e da escolarização da leitura 

literária. Ora, se não há interesse pela leitura literária, pode-se buscar realizar um 

diagnóstico para identificar as causas e propor meios para superação de tal situação. 

É possível que a forma como tem sido mediada a leitura literária na escola não esteja 

motivando o aluno à leitura.  

De acordo com as observações e os dados obtidos durante a realização da 

pesquisa, constamos que as práticas de leitura literária desenvolvidas nas escolas de 

ensino fundamental de Santa Inês- MA, são muito tímidas considerando a dimensão 

da literatura e os objetivos do PNBE; pois, quando existem, em sua maioria estão 

centradas no caráter pedagogizante, desconsiderando todas discussões sobre a 

“correta” escolarização da leitura literária.  

Há iniciativas voltadas à formação do leitor literário, porém ainda muito restritas 

a um ou outro docente. Os livros estão nas escolas, contudo, o seu uso efetivo ainda 

não se concretizou para muitos alunos que não conseguem ter acesso ao material e, 

mesmo quando têm, seu uso ocorre, em muitos casos, de forma limitada e errônea.  

A necessidade de capacitação de docentes e outros profissionais para atuarem 

como mediadores de leitura literária na escola, como sugerem outras pesquisas já 

realizadas sobre o PNBE, desponta como uma questão urgente que deve ser alvo de 

ações efetivas dessa política.  
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A distribuição de acervos por si só não garantirá a formação de leitores literários 

na escola, frustrando os objetivos do Programa e comprometendo a formação de 

leitores literários de boa parcela da população em fase escolar que depende da escola 

pública como via de acesso à experiência literária.  

 

 

  



92 

CAPÍTULO IV 

 

 

4 PROPOSTA METODOLÓGICA PARA USO DOS ACERVOS DO PNBE: 

CIRCULAÇÃO E PRÁTICAS DE LEITURA LITERÁRIA 

 

 

Diante do cenário identificado em nossa pesquisa, a respeito da circulação dos 

acervos do PNBE e das práticas de leitura literária, propomos, neste capítulo, algumas 

estratégias para a circulação do material do Programa e a realização de atividades de 

leitura literária visando à formação de leitores na escola.  

Não pretendemos aqui oferecer “receitas” para o uso efetivo dos acervos do 

PNBE, afinal, cada realidade, professor e grupo de alunos requer ações específicas. 

Nossa proposta é partilhar algumas reflexões sobre os possíveis caminhos que podem 

ser percorridos por alunos, professores e demais membros da comunidade escolar, 

com o intuito de viabilizar o contato com livro e a promoção da leitura na escola.  

Embora a escola não seja a única instituição de socialização do indivíduo, ela 

encerra um compromisso, senão uma obrigação, com a melhoria das condições de 

vida da sociedade, que, nesse contexto social, está do mesmo modo atrelada ao 

letramento, incluindo-se o literário, pelo fato de vivermos numa sociedade onde as 

competências de leitura e escrita são também condições para inserção social. 

Porém, a fim de garantir essa função, torna-se imprescindível que haja, além 

de políticas públicas responsáveis e efetivas, a mobilização da comunidade escolar 

para a criação de condições reais de acesso a meios de leitura e cultura que 

incentivem os alunos ao hábito de ler no ambiente escolar e fora dele. São igualmente 

indispensáveis atividades de leitura que propiciem a formação de leitores, 

desenvolvidas por meio de estratégias que favoreçam a fruição da obra literária.  

As estratégias propostas nesse capítulo focam na circulação do material do 

Programa e nas práticas de leitura desenvolvidas no âmbito escolar, considerando os 

acervos dos anos finais (6° ao 9°) do ensino fundamental.  
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4.1 CIRCULAÇÃO DOS ACERVOS NA ESCOLA: PROMOVENDO O GOSTO PELA 

LEITURA 

 

 

Considerando a inexistência da biblioteca escolar estruturada sob condições 

mínimas para o contato dos alunos com os livros, sugerimos algumas ações para a 

funcionalidade desse espaço em situações alternativas. Tais ações envolvem o 

esforço conjunto da comunidade escolar que garanta o acesso ao livro nesse 

ambiente, condição primeira para favorecer o gosto leitura.  

Colocar os acervos à disposição dos leitores é uma questão que, embora 

pareça óbvia, ainda caracteriza um desafio para muitas escolas. Sabemos que as 

condições estruturais e diversos outros entraves fazem parte do cotidiano escolar, 

como, por exemplo, a falta de profissionais qualificados para desenvolver o serviço de 

catalogação e exposição dos acervos; a precária formação literária dos professores; 

e a segregação e o excesso de zelo pelos livros, que acabam obstruindo o contato 

dos alunos com o material.  

Diante desse quadro, com base nos referenciais teóricos sobre a leitura literária 

na escola e em nossa experiência docente, sugerimos a seguir algumas atividades as 

quais acreditamos podem ser realizadas no contexto escolar, promovendo a 

circulação dos livros, incentivando o conhecimento dos acervos do PNBE e 

desenvolvendo o gosto pela leitura literária nos professores e alunos.  

 Mobilização dos professores 

Partindo dos dados levantados no capítulo anterior constatamos a existência, 

nas escolas, de professores que desconhecem tanto o Programa quanto os acervos 

e continuam à margem das obras disponibilizadas. Ademais, sendo eles os principais 

agentes de formação de leitores, sugerimos, como uma ação primeira para circulação 

do material, a disponibilização aos professores. A fim de mobilizá-los ao uso dos 

acervos, o primeiro passo é que conheçam o Programa e os livros distribuídos à 

escola.  
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Com esse propósito, a escola (gestor ou supervisor) poderá inserir nas reuniões 

pedagógicas a apresentação e a discussão do Programa e expor os livros recebidos 

a cada ano de distribuição para conhecimento e manuseio pelos professores. 

Sabemos que uma reunião não é suficiente para que os professores conheçam os 

acervos, mas eles saberão que a escola dispõe dessas obras literárias e serão 

incentivados paulatinamente a ler algumas delas para, posteriormente, inserir o uso 

dos acervos em sua prática de sala de aula, mobilizando também os alunos.  

Propomos que a cada novo acervo que a escola receber se realizem entre os 

professores círculos de leitura,18 nos quais cada um tomará por empréstimo pelo 

menos duas obras, as quais, no próximo encontro pedagógico (geralmente realizados 

mensalmente), compartilhará a leitura com os demais colegas. Assim, digamos, em 

uma escola com vinte professores, se cada um for responsável pela leitura de duas 

obras, teremos 40 obras lidas, o que não é suficiente, mas representa um bom começo 

para incentivar os professores a conhecerem os materiais e incorporá-los em suas 

atividades de sala de aula.   

 Planejamento global da escola para promoção da leitura 

O uso efetivo dos acervos do PNBE precisa estar previsto no plano global da 

escola, o conhecido Projeto Político Pedagógico (PPP), no qual constam todas as 

ações a serem desenvolvidas na instituição, com base em sua realidade. Como ocorre 

com qualquer ação humana, para promover a leitura na escola, o planejamento é 

essencial. O que não se planeja não tem objetivos estabelecidos e pode vir ou não 

acontecer.  

Estando prevista no PPP a utilização dos livros do Programa, as ações de 

acompanhamento e avaliação da circulação serão possíveis. Motivar a leitura não está 

a cargo exclusivamente dos professores de Literatura e/ou Língua Portuguesa; 

compete a todos os componentes do currículo escolar a inserção de práticas de 

leitura, inclusive a literária.  

  

                                                           
18 “Um círculo de leitura é essencialmente o compartilhamento organizado de uma obra dentro de uma 
comunidade de leitores que se constituiu para tal fim” (COSSON, 2014, p. 158). 
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Portanto, torna-se absolutamente necessário, para o desenvolvimento de 

ações voltadas à leitura literária na escola e na comunidade, que a utilização dos livros 

do PNBE esteja prevista no plano global da escola. Sem isso, os livros poderão 

continuar encaixotados nos cantos das salas ou amontoados em salas fechadas, 

invisíveis aos olhos de professores e alunos. 

 Elaboração de um plano de trabalho integrado  

Conforme constatamos em nossa pesquisa, as escolas públicas de educação 

básica dificilmente dispõem de um profissional específico para o manuseio dos 

acervos. A resposta mais comum para essa situação é a lamentação e a segregação 

dos acervos em salas ou armários trancados, inviabilizando em muitos casos o 

manuseio e a leitura dos livros por parte de professores e alunos. Entretanto, a escola 

pode elaborar um plano integrado de trabalho envolvendo diferentes profissionais da 

escola e da comunidade em prol da criação de uma “biblioteca escolar”.  

De acordo com sua realidade, a escola poderá desenvolver ações pontuais de 

organização do espaço físico, catalogação das obras, disposição dos acervos em 

estantes. O uso dos acervos pode ser considerado uma ação de fomento à leitura e 

os sujeitos envolvidos em contato com os livros serão motivados à leitura seja por 

curiosidade sobre um determinado tema ou autor, seja por sentirem-se parte de um 

processo. 

 Exposição externa dos acervos  

 Essa estratégia baseia-se na necessidade de possibilitar a um número mais 

abrangente de alunos na escola a experiência de ver e manusear os livros do PNBE, 

pois, muitas vezes os acervos tendem a ficar acondicionados em espaços pequenos 

que não comportam atividades com todas as classes simultaneamente. Sugerimos 

que, ao menos uma vez por mês, a escola faça uma exposição dos livros do 

Programa, possibilitando aos alunos o acesso a esse material, em local onde possam 

livremente pegar, folhear, ler e trocar uma obra que não lhe causou interesse por 

outra. O importante aqui reside em despertar no aluno a curiosidade e o interesse 

pelos livros. A ideia é que, com isso, ele terá conhecimento prévio do material, e que, 

em atividades posteriores em sala de aula, possua condições mais produtivas de 

participação. 
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Vale ressaltar novamente que essa estratégia não deve restringir-se aos 

professores de Língua Portuguesa e Literatura, mas envolver todos os docentes, 

independentemente do componente curricular. Dependendo da quantidade de livros 

de que a escola dispõe, essa exposição poderá ser organizada por gêneros literários. 

Além disso, é interessante, dependendo das dimensões da escola, organizar 

“cantinhos para leitura”: alguns pufes, tapetes, almofadas, onde os alunos se 

acomodem como desejarem. Dessa forma, não precisa limitar-se às tradicionais 

posturas de pé ou sentado. A proposta é que ele se sinta à vontade e desfrute do 

prazer da leitura “do seu jeito”, isto é, como uma pessoa aberta para aprender coisas 

novas.  

Outra questão diz respeito à avaliação – não devem ser cobradas, após essa 

atividade, respostas a questões fechadas sobre esta ou aquela obra. Entretanto, 

pode-se discutir livremente em sala sobre as impressões do livro que se gostaria de 

ler e fazer comentários sobre a capa ou algum trecho lido, mas sem nenhum caráter 

avaliativo.  

 Mural permanente: compartilhando a leitura literária 

A escola necessita de espaços coletivos para incentivo à leitura. Essa 

estratégia visa à criação de um lugar onde alunos e professores possam compartilhar 

suas leituras literárias, registrando-as por escrito, e a comunidade escolar poderá 

indicar algum livro que já leu, com uma breve sinopse e livros que gostaria de ler.  

A sugestão é que este recurso seja dividido em duas partes: 1 – eu já li...; 2 – 

eu quero ler..., na qual os leitores compartilhem o que já leram e o que gostariam de 

ler. Assim cria-se “termômetro” na escola sobre o envolvimento dos docentes e 

discentes com a leitura literária, além de poder se tornar um mecanismo de incentivo 

à leitura, inclusive para aqueles que ainda não estão lendo e compartilhando.  

Essas sugestões, com foco na circulação dos acervos do PNBE na escola, não 

esgotam outras possibilidades de incentivo à leitura. Professores, alunos e 

comunidade podem propor situações diversas dentro de suas reais condições e 

contribuir para a inserção efetiva da leitura literária na escola. 
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Não queremos, contudo, dizer que tais estratégias conseguirão suprir, na 

escola, a ausência de uma biblioteca estruturada com condições de uso. Dada a 

importância da biblioteca escolar como instrumento de formação de leitores na escola, 

enfatizamos a necessidade de educadores, alunos e comunidade unirem forças em 

prol da implantação desse mecanismo tão importante na dimensão educativa e 

cultural da comunidade escolar.  

Nesse sentido concordamos com Silva (2009, p. 190) quando afirma: “a luta 

pela implantação de bibliotecas escolares é parte de uma batalha maior a ser travada 

pelos educadores e pelos órgãos da sociedade civil”. 

Por outro lado, ficar de braços cruzados, enquanto se espera que as esferas 

públicas cumpram com seu dever, compromete muito mais a vida de uma grande 

parcela da população brasileira que tem a escola como única alternativa para o acesso 

ao livro.  

Diante disso, iniciativas coletivas (professores, alunos e comunidade) em prol 

da circulação dos livros na escola e incentivo à leitura, representam o enfrentamento 

da situação de descaso com a escola pública perpetuado nesse país desde a origem 

da instituição escolar.  

Assim, sem pretensão de assumir as reponsabilidades do poder público, 

acreditamos que a comunidade escolar pode lançar mão de estratégias básicas para 

a melhoria da qualidade do ensino, com a inserção do livro e da leitura literária no 

cotidiano escolar.  

 

 

4.2 PRÁTICAS DE LEITURA LITERÁRIA NA ESCOLA: ESTRATÉGIAS PARA O 

LETRAMENTO LITERÁRIO  

 

 

Neste item, trataremos das práticas de leitura na escola, de modo especial 

daquelas que ocorrem em sala de aula, considerando que esse representa um espaço 

no qual elas acontecem de modo mais sistematizado, carecendo com isso de um 

planejamento específico, tendo em vista os múltiplos caminhos que podem ser 

trilhados nas práticas de leitura para o letramento literário.  
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Lembramos que tratamos do conceito de letramento literário no Capítulo II 

desse trabalho. Como vimos, a adoção do conceito de letramento literário está 

atrelada à efetiva leitura literária na escola, que se dará na escola por meio de práticas 

de leitura que possibilitem aos alunos a interação verbal com o texto permitindo a 

apropriação da leitura e de seus sentidos. Para isso, torna-se necessário que a escola 

planeje estratégias de leitura literária específicas para o texto literário.  

Daremos ênfase ao papel do professor como mediador desses processos, além 

de propormos algumas estratégias para a realização da leitura literária, que superem 

o caráter didático, tornando-a mais significativa e prazerosa para os alunos.  

As práticas de leitura literária aqui sugeridas destinam-se aos anos finais do 

ensino fundamental (6° ao 9° ano). Tais atividades são meras sugestões que podem 

ser reinventadas a partir da criatividade dos docentes e das necessidades da turma.  

 

 

4.2.1 O professor como mediador da leitura literária em sala de aula 

 

 

Partimos do pressuposto de que em muitas escolas públicas o professor retrata 

o principal mediador entre o aluno e o texto literário. E em muitos casos, é 

exclusivamente através dele que o aluno acessa o livro na escola, geralmente pela 

precariedade das bibliotecas escolares, ficando desse modo, a cargo do professor 

levar os livros até os alunos e conduzir as atividades de leitura em sala de aula.  

Na sala de aula, a leitura do texto literário deve ser mediada pelo professor, 

independentemente da abordagem de leitura adotada; ele desempenha importante 

função junto aos alunos na exploração do texto, promovendo o interesse, a 

interpretação e discussão. 

É papel do professor ajudar o aluno a fazer essa passagem, questionando, 
relacionando e analisando os mecanismos literários com os quais o texto foi 
construído. O espaço da literatura em sala de aula é, portanto, um lugar de 
desvelamento da obra que confirma ou refaz conclusões, aprimora 
percepções e enriquece o repertório discursivo do aluno (COSSON, 2010, p. 
59) 
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Conduzir a mediação da leitura literária em sala de aula requer planejamento e 

preparo por parte do professor. Embora as atividades devam ser protagonizadas pelos 

alunos, cabe ao professor participar do processo direcionando as discussões, 

lançando indagações, demandando argumentos, fazendo relações. Essa mediação 

não se faz de improviso, como muitos docentes e pessoas leigas acreditam. E não se 

trata de uma “conversa” sobre o livro. Além de conhecimento sobre o próprio texto, o 

professor necessita de domínio de um conjunto de procedimentos didáticos que o 

auxiliem a desenvolver a competência literária dos participantes.  

Conforme enfatiza Cosson, ao professor compete:  

[...] planejar e estruturar essas discussões, selecionando o texto, ordenando 
a leitura prévia, orientando, exemplificando e sustentando com vários 
mecanismos didáticos a participação dos alunos antes, durante e depois da 
discussão, ainda que deva se resguardar de ocupar o centro do debate 
(COSON, 2014, p. 127).  

Nessa perspectiva, podemos afirmar que a atuação mediadora do professor 

nas atividades de leitura literária em sala de aula, vai muito além da mera distribuição 

dos livros aos alunos: é fundamental que a escola discuta sobre essas competências 

requeridas do professor na mediação da leitura literária, e mais, que viabilize meios 

para capacitar os docentes a atuarem como mediadores, considerando a precária 

formação inicial de muitos deles, quando se trata do ensino de literatura.  

Temos aqui uma questão a ser enfrentada: a formação de professores para 

lidar com leitura literária na escola. Quando não se dispõe de profissionais com 

condições de desenvolver atividades propiciadoras de formação de leitores, ficam 

comprometidas as práticas de leitura literária. Pois, quando realizadas de forma 

equivocada, não serão capazes de desenvolver o letramento literário, igualando-se a 

atividades didáticas comuns a outros componentes curriculares.  

A leitura literária requer um planejamento estruturado a partir de objetivos bem 

definidos e estratégias específicas que favoreçam a interação entre o leitor e o texto 

e ampliem a percepção do aluno em relação ao ato de criação literária. Conforme 

Paulino e Cosson (2009, p. 76), a prática de leitura literária desenvolvida através de 

diversas estratégias: 
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Acima de tudo, deve ter como objetivo último a interação verbal intensa e o 
(re) conhecimento do outro e do mundo que são proporcionados pela 
experiência da literatura. É isso que torna a literatura tão importante para o 
desenvolvimento cultural do ser humano. É isso que significa apropriar-se da 
literatura como construção literária de sentido. É isso que constitui o 
letramento literário dentro e fora da escola (PAULINO; COSON, 2009, p. 76). 

Assim, as práticas de leitura literária devem ser conduzidas a partir de 

estratégias que privilegiem o texto, a interação verbal intensa e a relação com o outro 

e com a realidade do leitor; aspectos indicativos da concretização do letramento 

literário na escola.  

A seguir, apresentamos algumas abordagens para a realização de leitura 

literária na escola que não devem ser tomadas como “receitas”, apenas caminhos que 

podem ser trilhados em direção da formação literária na escola.  

 

 

4.2.2 Estratégias para a leitura literária na escola 

 

 

Como já enfatizamos neste capítulo, o trabalho com o texto literário em sala de 

aula é desafiador para muitos professores que, diante das obras literárias, encontram 

dificuldades em realizar o processo de mediação. Geralmente, ignora-se que se 

mostra necessário ler sobre o tema e trocar experiências com colegas, a fim de traçar 

um plano detalhado de trabalho com estratégias que favoreçam a formação literária.  

Dessa forma, visando contribuir com os docentes, em especial os envolvidos 

na pesquisa realizada neste trabalho, que afirmam ter dificuldades em realizar práticas 

de leitura literária, bem como todos os demais que estão inseridos na escola e no 

processo de formação de leitores literários, sugerimos algumas propostas 

metodológicas para mediação da leitura do texto literário na escola, com os acervos 

do PNBE.  

As propostas abaixo descritas resultam das leituras realizadas para a 

construção dessa dissertação. A partir das discussões teóricas sobre a leitura literária 

na escola, as quais tive contato no decorrer do processo de construção desse texto, 

elaborei algumas estratégias que podem ser desenvolvidas com os alunos do ensino 

fundamental (6° ao 9°ano), com uso dos acervos do PNBE. 
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Para cada proposta atribuímos um título, os objetivos, os recursos necessários 

e o desenvolvimento detalhado em etapas sequenciadas. Como se trata de sugestões 

poderão ser adaptadas e reinventadas de acordo com as circunstâncias reais de 

tempo e espaço de que a escola dispõe. 

 

1. Quem conta um conto... 

 Objetivos: Desenvolver a expressão oral; favorecer a interação entre leitores; 

estabelecer conexões entre o literário e experiências reais dos leitores 

 Recursos: livros do PNBE – gênero conto 

 Desenvolvimento: 

 Inicialmente é necessário que o professor selecione nos acervos do PNBE 

os livros do gênero conto, para levá-los à sala de aula 

 Quanto à disponibilização dos livros em sala de aula, pode-se colocá-los em 

uma mesa grande ou em uma toalha no chão de modo que os alunos 

possam visualizar bem as obras   

  O professor escolhe previamente um conto e lê para os alunos como uma 

forma mobilização inicial e também como meio de incentivá-los à leitura 

 Cada aluno escolhe uma obra, ou seja, um conto. Muitas obras incluem 

vários contos e professor deve solicitar que o aluno escolha dentre eles um 

para leitura silenciosa, que deve ser realizada em um tempo máximo de trinta 

minutos  

 Após a leitura silenciosa, os alunos serão convidados a ler o conto escolhido 

em voz alta para os colegas. Nesse caso, solicita-se de forma democrática 

que pelo menos cinco deles façam a leitura oral. Tendo em vista que o tempo 

destinado para essa atividade é de cerca de 60 minutos, não será possível 

a todos os alunos fazerem a leitura oral-- sempre dependendo do número de 

alunos da turma 

 Após a leitura de cada conto, os alunos terão em torno de cinco minutos para 

coletivamente acrescentem algum “ponto” ao conto – uma informação que 

não tenha sido dita, um final que julgariam mais interessante, a relação com 
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algum outro texto ou filme, dentre outros elementos que fluírem da 

imaginação  

 Dependendo da motivação da turma, pode-se dar continuidade em outras 

aulas a essa estratégia, até que todos os contos sejam socializados 

 

2. Eu indico 

 Objetivos: Compartilhar o texto literário com os colegas de sala; desenvolver 

a capacidade de síntese; incentivar a circulação e leitura de obras literárias 

na escola 

 Recursos: Acervos do PNBE – gêneros diversificados  

 Desenvolvimento:  

 Disponibilizar na sala de aula o maior número possível de obras dos 

diferentes gêneros literários; 

 Solicitar que os alunos escolham o livro que gostaria de ler; dar início à 

leitura; se o aluno não gostar do texto poderá trocar 

 Realizar a leitura individual silenciosamente. É interessante que o espaço 

sala de aula esteja apropriado para leitura nos aspectos de iluminação, 

silêncio e cadeiras.  

 Distribuir para cada aluno, após terminada a leitura, uma ficha para ser 

preenchida com os dados da obra (título, autor, editora, ano de publicação) 

e uma breve descrição da completando a frase “eu indico”. Os alunos irão 

preencher a ficha e apresentar oralmente para os demais colegas a obra lida 

e a indicação de leitura. 

 Fixar as fichas em mural na sala de aula para incentivar outros alunos à 

leitura das obras compartilhadas.  
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Figura 1 – Exemplo de “ficha para compartilhar leitura literária”. 

FICHA PARA COMPARTILHAR LEITURA 

Título: 

Autor:  

Ano de Publicação: 

Eu indico... Porque... 

  

  

  

 

Fonte: A autora. 

 

 

3. Prevendo o texto 

 Objetivos: Realizar previsões acerca de um texto; ler as entrelinhas de um 

texto a parir de diferentes informações visuais; utilizar conhecimentos 

prévios para fazer relações e chegar a conclusões sobre o texto 

 Recurso: Texto literário – pode ser uma narrativa curta ou longa 

  Desenvolvimento: 

 Seleção de textos literários por parte do professor. Podem ser contos ou 

mesmo romances (dependendo do tamanho do texto, essa atividade pode 

ser realizada em uma única aula ou em etapas) 

 Solicitação para que os participantes formem duplas 

 Disponibilização os livros para livre escolha dos alunos 

 Solicitação para que antes da leitura, os alunos façam uma predição do texto, 

observando seus elementos: capa, imagens (se houver), título e nome dos 

capítulos. Enquanto um aluno faz as previsões sobre do que se trata o texto 

o outro aluno registra, depois se alternam nessa atividade 

 Leitura do texto ou capítulo, dependendo da extensão do texto escolhido  

 Após a leitura a dupla retomará o registro de suas predições e analisará o 

grau de proximidade com o texto lido 
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 Socialização com os demais componentes da turma na realização dessa 

atividade 

 Apresentação de cada dupla, com mediação   do professor, de suas 

predições sobre o texto, seguida de uma explicitação das razões e 

conhecimentos prévios que foram acionados para chegar às conclusões 

feitas sobre o texto e o grau de proximidade entre sua previsão e o que o 

texto apresenta 

 

4.  Estabelecendo conexões  

 Objetivos: associar o texto a vivências cotidianas; realizar ligações do texto 

com outros textos lidos; fazer relações entre o texto lido e outras situações 

sociais  

 Recursos: Livros de diversos gêneros  

 Desenvolvimento:  

 Disponibilizar os livros para livre escolha dos alunos 

 Estabelecer um tempo mínimo de uma hora para leitura silenciosa 

 Solicitar aos alunos que ao término da leitura registrem as possíveis 

conexões que podem ser estabelecidas entre o leitor e o texto, o texto e 

outro(s) texto(s), o texto e o mundo 

 Socializar o texto lido e as conexões estabelecidas 
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Figura 2 – Exemplo de ficha para “estabelecer conexões” 

FICHA PARA REGISTRO DE CONEXÕES ESTABELECIDAS 

Título: 

Autor:  

Ano de Publicação: 

Conexão (leitor -texto): 

Eu lembro de ter 

observado algo 

semelhante na 

seguinte situação... 

Conexão 

(texto- texto): 

Também já li 

uma situação 

semelhante no 

texto... 

Conexão (texto 

– mundo): 

posso 

relacionar esse 

texto aos 

seguintes 

aspectos do 

contexto 

social… 

Outras 

possíveis 

conexões… 

Fonte: A autora. 

 

 

5. Rodas de leitura  

 Objetivos: Discutir aspectos de um mesmo texto literário; exercitar aceitação 

de opiniões diversas; compartilhar conhecimentos 

 Recurso: obras literárias de um mesmo gênero (conto, romance, novela) 

 Desenvolvimento:  

 O professor seleciona previamente um mesmo texto para todos os alunos 

ou, dependendo da disponibilidade dos textos na escola, seleciona textos 

diferentes por grupos, de modo que cada grupo leia o mesmo texto 

 A leitura poderá ser realizada antecipadamente. Uma vez selecionados os 

textos, disponibiliza-os aos alunos e estabelece-se um tempo para a 

realização da roda de leitura. Essa estratégia pode ser indicada para leituras 

mais longas, como a de um romance. Assim, o professor estabelece com os 

alunos o tempo para leitura (mensal/bimestral) e após realiza a atividade  

  



106 

 Após a realização da leitura, estudantes irão coletivamente apresentar os 

aspectos que consideram mais relevantes na obra. Cada grupo discute a 

obra que leu. É interessante que o professor faça a mediação dessa 

discussão mantendo o foco nos aspectos literários do texto. A discussão 

pode durar em torno de uma hora, abrindo-se espaços para que todos falem, 

apresentem seus argumentos, aprofundem o debate com argumentos  

Os exemplos de estratégias de leitura aqui sugeridos constituem-se alternativas 

para as práticas de leitura literária na escola. Ressaltamos que os professores 

precisam atentar-se aos aspectos literários dessas práticas para que não as 

transformem em atividades didáticas com outros fins. Para corroborar a importância 

dessa atitude, enfatizamos os dizeres de Cosson ao afirmar: 

[...] a simples imersão nos textos literários, ainda que de alta qualidade 
estética, não garante a formação do leitor, que é função primeira da escola. 
Por isso a interação organizada com atividades de participação, comentário 
e análise é fundamental para a formação do leitor e o desenvolvimento da 
competência literária. As práticas da interação são rotas traçadas no território 
que conhecemos como letramento literário (COSSON, 2014, p. 130).  

Além disso, destacamos que a seleção dos textos para cada estratégia é 

fundamental, pois quanto maior a qualidade literária dos textos lidos, mais proveitosas 

serão as atividades. Ademais, é necessário que haja clareza de que a leitura do texto 

configura o primeiro e principal passo e as estratégias, os meios planejados para 

melhor explorar as formas e os sentidos literários dos textos. Sem espaço, tempo e 

disposição para a leitura não haverá proveito no desenvolvimento dessas e de outras 

metodologias. A aliança entre a leitura literária e estratégias bem definidas e 

adequadas – que estimulem o senso crítico e a criatividade dos alunos leitores – 

delineia-se como uma possiblidade viável para concretizar o letramento literário na 

escola.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Nesta pesquisa, partimos do entendimento de que a literatura representa um 

saber inegável à formação dos indivíduos e de que na escola pode contribuir com o 

processo de socialização propiciando aos alunos, por meio da experiência estética, 

percepções sobre o mundo e sobre a própria condição humana. A literatura, assim 

como a escola, influencia na formação dos sujeitos, por isso, aliada a ela, desenvolve 

papel fundamental na “preparação” dos indivíduos para viver e agir nesse complexo 

mundo globalizado. E, para atuar como cidadãos nesse cenário, é necessário o 

desenvolvimento do pensamento crítico sobre a realidade circundante. Inserida no 

campo dos saberes voltados à formação humana, a Literatura, se revela como 

elemento de aprendizagem que, através da sensibilidade e da percepção, propicia a 

apreensão crítica do mundo. 

A função educativa da literatura sanciona sua entrada na escola, mas também 

gera debates em torno de sua escolarização. Isso porque as práticas de leitura literária 

realizadas na escola pública, dada sua estruturação pedagógica – organização 

curricular, tempo e espaço – ocorrem, em geral, de modo inadequado, sendo essa 

uma questão preocupante, pois compromete a formação de leitores literários em um 

espaço privilegiado, como no caso do ambiente escolar. 

Neste estudo, apontamos o letramento literário como uma prática a ser adotada 

pelos mediadores de leitura para efetivar a leitura literária na escola. Promover o 

letramento literário requer a adoção de metodologias que propiciem a interação entre 

o leitor e a obra, e a participação ativa do leitor na análise, interpretação e apropriação 

do sentido literário. Sobre o processo de apropriação, Paulino e Cosson (2009, p. 67) 

explicam que significa: “tornar próprio, incorporar e com isso transformar aquilo que 

recebe, no caso, a literatura”.  

Quando a leitura literária na escola não é tratada com essa profundidade, 

compromete-se a formação leitora e humana dos indivíduos em aprendizagem 

durante o período escolar. Isso nos remete à necessidade de investigação sobre as 

práticas de leitura literária, objetivo principal dessa pesquisa.  
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As políticas de promoção de leitura através da distribuição de acervos e outras 

ações em prol da formação de leitores na escola, efetivadas no país, especialmente a 

partir da década de 70 do século XX, revelam que o poder público tem se voltado para 

a questão da leitura no Brasil, promovendo a distribuição de acervos para as 

“bibliotecas” das escolas públicas de educação básica. No entanto, embora a literatura 

tenha chegado à escola, o que significa que há material para as práticas de leitura 

literária, o uso efetivo desses acervos carece de avaliação e análise, também pelo 

próprio Programa. 

A partir disso, considerando a existência de uma política pública de distribuição 

de obras literárias às escolas de educação básica do país, o Programa Nacional 

Biblioteca da Escola – PNBE, realizamos uma análise sobre as práticas de leitura 

literária com os acervos desse Programa em escolas da rede municipal de Santa Inês 

– MA.  

O PNBE, em vigor no Brasil deste 1997, mostra-se uma política consolidada na 

distribuição de livros, com foco nas bibliotecas das escolas. Esse Programa tem 

distribuído anualmente acervos de literatura e outros materiais de leitura às escolas 

de educação básica pública. Suas ações estão centradas na distribuição dos 

materiais, – o que gera muitas lacunas em aspectos não contemplados pelo 

Programa.  

Conforme pudemos observar nessa pesquisa, tais aspectos incluem: ausência 

de uma biblioteca escolar – isto é, inexiste nas escolas pesquisadas um espaço 

estruturado com condições de uso que possibilite a interação dos alunos com os 

acervos; ausência de formação continuada específica para o trabalho com os acervos 

do PBNE; e despreparo para lidar com a promoção da leitura literária na escola, uma 

vez que os docentes que preencheram os questionários alegaram dificuldades para 

desenvolver atividades com o material do Programa, o que leva muitos deles a não 

utilizarem os livros e, quando os utilizam, realizam atividades a partir de 

procedimentos didáticos que não favorecem a experiência estética com o texto 

literário. São geralmente práticas de reprodução ou síntese de conteúdo, como por 

exemplo, o resumo.  

  



109 

Assim, as práticas desenvolvidas, em alguns casos, ainda estão centradas no 

caráter pedagogizante do ensino, deixando de considerar as especificidades do texto 

literário, o qual requer estratégias de leitura específicas para a plena fruição desse 

saber. 

Há, também, embora em menor número, práticas de leitura literária que 

propiciam aos alunos a experiência estética com o texto; é fundamental que tais 

práticas sejam ampliadas a outros professores e a todas as escolas, dada a 

importância da literatura e do letramento literário na formação humana, como 

esperamos ter mostrado em nossa argumentação no Capítulo II.   

Ressaltamos o benefício e o avanço que implica o fato de o Programa prover 

às escolas acervos de literatura, o que significa um primeiro e imprescindível passo 

para a garantia do acesso à leitura literária na escola. Porém, o fato de os acervos 

chegarem à escola, por si só não constituem garantia para que o uso desse material 

se concretize. Isso quer dizer que são necessárias ações de acompanhamento e 

avaliação do Programa para que sejam implantadas políticas efetivas de formação de 

leitores, incluindo docentes.  

A capacitação de professores e profissionais para atuarem na mediação da 

leitura literária na escola, reconhecendo as possiblidades de uso desses acervos no 

cotidiano escolar para a formação de leitores literários, mostra-se um ideal a ser 

perseguido, o que requer ações coletivas de reivindicação de uma política de 

formação de mediadores de leitura. 

Enquanto isso não ocorre no âmbito das políticas públicas, propomos que a 

escola se mobilize para que o acesso ao livro e à leitura literária seja garantido aos 

alunos. Medidas nesse sentido podem ser realizadas envolvendo professores, alunos 

e comunidade. Nesse trabalho sugerimos algumas estratégias que podem ser 

compartilhadas com professores e outros mediadores de leitura para minimizar na 

escola os obstáculos entre os alunos e a literatura.  

Esperamos que essa pesquisa suscite reflexões sobre a importância da leitura 

literária na escola, especialmente nas escolas da rede pública municipal de Santa Inês 

– MA. Os dados obtidos revelam, assim como em outras pesquisas já realizadas sobre 

o Programa em âmbito nacional, que o PNBE precisa desenvolver ações para além 

da distribuição dos livros, que consolidem o acesso à literatura e à formação literária 

dos alunos.  
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Diante do quadro observado na realidade da cidade onde também atuo como 

docente e movida pela ampliação de horizontes que a pesquisa de cunho teórico me 

proporcionou, pretendo dar continuidade à análise aqui iniciada através de 

observações mais detidas sobre as práticas de leitura literária realizadas nessas 

escolas e, juntamente com seus agentes (gestores, professores e alunos), 

desenvolver um trabalho especialmente voltado para o letramento literário no âmbito 

escolar. 
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ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Comitê de Ética em Pesquisa 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

 TÍTULO DA PESQUISA: O Programa Nacional Biblioteca na Escola (PNBE): Práticas 

de leitura literária 

 

Eu, _________________________________, dou meu consentimento livre e esclarecido 

para participar como voluntário (a) do projeto de pesquisa supracitado, sob a responsabilidade 

da pesquisadora Lucenilda Sueli Mendes Cavalcante, acadêmica no Programa de Mestrado 

em Literatura e Crítica Literária da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/ 

SP), orientado pela Professora Doutora Leila Cristina de Mello Darin. 

Assinando este termo de Consentimento, estou ciente de que: 

1- Este estudo justifica-se na relevância da Literatura para formação humana, assim, tem-se a 

necessidade de identificar o acesso de alunos e professores aos acervos do PNBE, bem como 

as práticas de leitura literária (existentes ou inexistentes) nos anos finais do Ensino 

Fundamental. Desse modo, esperamos contribuir para a percepção do uso e valor do texto 

literário não apenas como um elemento a mais no desenvolvimento das competências 

leitoras, mas, sobretudo, para a formação holística dos alunos, no universo onde se dará a 

pesquisa e em outros espaços escolares a quem os resultados possam alcançar. 

2- Tem como objetivo geral: Analisar as práticas de leitura literária realizadas no âmbito 

escolar nos anos finais do Ensino Fundamental através do acervo do PNBE. 

3- A pesquisa se dará através de questionários (contendo questões objetivas e subjetivas) a 

professores (especialmente os professores das áreas de Linguagens), bem como a gestores, 

supervisores, bibliotecários/ técnicos ou administrativos que lidem diretamente com os 

acervos do PNBE das escolas selecionadas.   
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4- Os resultados gerais obtidos nesta pesquisa serão utilizados apenas para alcançar os 

objetivos propostos, incluída sua publicação em congresso ou em revista científica 

especializada.  

5- Obtive todas as informações necessárias para poder decidir conscientemente sobre a minha 

participação na referida pesquisa. 

6- Estou livre para interromper, a qualquer momento, minha participação na pesquisa sem 

sofrer qualquer forma de retaliação. 

7- Meus dados pessoais e outras informações que possam me identificar serão mantidos em 

sigilo. 

8-  Poderei contatar a pesquisadora responsável pela pesquisa através do telefone (98) 

981575689 ou pelo e-mail: lcavalcante_pedagoga@outlook.com. 

 

 

Santa Inês - MA, ______de ___________________de 2015. 

 

____________________________________________ 

(Assinatura do voluntário) 
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ANEXO B – TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PESQUISA 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO I 

 

 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO – PUC/SP 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Literatura e Crítica Literária 

 

PESQUISA DE CAMPO 

IDENTIFICAÇÃO: 

Título: O PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTECA NA ESCOLA (PNBE): Práticas de Leitura Literária  

Orientadora:  Profª. Drª. Leila Cristina de Mello Darin 

Identificação no Comitê de Ética em Pesquisa: 

Pesquisador Responsável: Lucenilda Sueli Mendes Cavalcante 

CAAE: 48504115.8.0000.5482 

Submetido em: 02/07/2015 

Instituição Proponente: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo PUC/ SP 

Situação da Versão do Projeto: Aprovado 

PLATAFORMA BRASIL, disponível online através do site: http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf 

 

QUESTIONÁRIO I 

1 – Identificação da Escola 

Nome da Escola: ________________________________________________________ 

Endereço: ______________________________________________________________ 

Telefone: _____________________________ e- mail: _________________________ 

1.1 Níveis de Ensino ofertados: 

(   )  Apenas anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º) 

(   )  Apenas anos finais do Ensino Fundamental  (6º ao 9º)       

(   ) Anos  iniciais e finais do Ensino Fundamental (1º ao 9º) 

1.2 Turnos de Funcionamento:  

http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf
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(   ) matutino       (   ) Vespertino    (  )Noturno        

1.3 Existe biblioteca na escola? 

(  ) Sim             (   ) Não 

Caso sim, qual o horário de funcionamento? _________________________________________________ 

2 – Identificação dos entrevistados ( Resposta Opcional) 

 

2.1 Nome: _____________________________________________________________ 

Telefone:  _________________________________  e-mail: _____________________ 

2.2 Formação:  

(   ) Ensino Médio      

(   ) Graduação: _____________________________________(especificar o curso) 

(   ) Especialização Lato Sensu: ________________________________(especificar o curso) 

(   ) Especialização  Strito Sensu: _______________________________(especificar o curso) 

2.3 Cargo que ocupa na escola: 

(   ) Gestor (a)                              (   ) Supervisor(a) / Coordenador(a) Pedagógico (a) 

(   ) Professor(a)                           (   ) Técnico Administrativo   

(   ) Bibliotecário                         (   ) Técnico em Biblioteca 

2.4 Turno de trabalho: 

(   ) Matutino      (  ) Vespertino    (  ) Matutino e Vespertino 

3 – Dados sobre o acervo do Programa Nacional de Biblioteca na Escola (PNBE): 

 

3.1 Você tem conhecimento sobre esse Programa na sua escola? 

(   ) Sim                                                                                        (   ) Não  

Caso sim, como teve acesso a informações sobre esse Programa? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3.2 Sua escola possui acervos do PNBE? 

(   ) Sim                       (   ) Não                               (   ) Não sabe informar 

3.3 Você já participou de algum processo de escolha dos acervos do PNBE na sua escola? 

(   ) Sim                                                                                        (   ) Não  
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Caso sim: 

Quais os critérios adotados para escolha? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Os acervos escolhidos chegaram efetivamente à escola? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3.4 Existe na escola um profissional específico que se responsabiliza pelo recebimento e disposição dos livros  do 

PNBE? 

(   ) Sim                                                                                       (   ) Não  

Caso sim, informar sua função: 

3.5 Existe na escola, algum trabalho específico realizado pelos professores e /ou outros profissionais com os 

acervos do PNBE? 

(   ) Sim                         (   ) Não                               (   ) Não sabe informar 

Caso Sim: 

 Você saberia informar o nome do(s) professores e /ou profissionais que desenvolvem na escola atividades com as 

obras literárias dos acervos do PNBE? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Cite algumas as principais atividades realizadas na escola com os acervos do PNBE.  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

4 Informações adicionais  

4.1 Sobre o PNBE, você gostaria de acrescentar alguma informação que considere relevante para esta 

pesquisa?__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO II 

 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO – PUC/SP 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Literatura e Crítica Literária 

 

PESQUISA DE CAMPO 

IDENTIFICAÇÃO: 

Título: O PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTECA NA ESCOLA (PNBE): Práticas de Leitura Literária  

Orientadora:  Profª. Drª. Leila Cristina de Mello Darin 

Identificação no Comitê de Ética em Pesquisa: 

Pesquisador Responsável: Lucenilda Sueli Mendes Cavalcante 

CAAE: 48504115.8.0000.5482 

Submetido em: 02/07/2015 

Instituição Proponente: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo PUC/ SP 

Situação da Versão do Projeto: Aprovado 

PLATAFORMA BRASIL, disponível online através do site: 

http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf 

 

QUESTIONÁRIO II 

1 – Identificação da Escola 

Nome da Escola: ________________________________________________________ 

Endereço: ______________________________________________________________ 

Telefone: _____________________________ e- mail: _________________________ 

 

3.6 Níveis de Ensino em que você atua na escola: 

(   )  Apenas anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º) 

(   )  Apenas anos finais do Ensino Fundamental  (6º ao 9º)       

(   ) Anos  iniciais e finais do Ensino Fundamental (1º ao 9º) 

 

3.7 Existe biblioteca na escola? 

         (   ) Sim             (   ) Não 

 

1.2.1 Caso haja biblioteca, qual o horário de funcionamento?   ______________________________________ 

1.2.2 Caso não haja, em que espaço os livros são armazenados? __________________________________ 

1.3 Qual o nível de acessibilidade ao acervo de livros que a escola oferece?  

1.3.1 Para os professores:   

(   ) ótimo   (   ) bom  (   ) regular   (   ) péssimo 

1.3.1 Para os alunos:  

http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf
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(   ) ótimo   (   ) bom  (   ) regular   (   ) péssimo 

 

4 – Identificação dos entrevistados 

Obs.: A informação dos dados pessoais (nome, telefone e e-mail) do entrevistado é opcional. 

4.1 Nome: _____________________________________________________________ 

Telefone:  _________________________________  e-mail: _____________________ 

 Formação:  

(   ) Ensino Médio    _____________________________________  

(   ) Graduação: _____________________________________ especificar o curso) 

(   ) Especialização Lato Sensu: ________________________________ (especificar o curso) 

(   ) Especialização  Strito Sensu: _______________________________ (especificar o curso) 

 

4.2 Cargo que ocupa na escola: 

(   ) Gestor (a)                              (   ) Supervisor(a) / Coordenador(a) Pedagógico (a) 

(   ) Professor(a)                           (   ) Técnico Administrativo   

(   ) Bibliotecário                          (   ) Técnico em Biblioteca 

 

4.3 Turno de trabalho: 

                 (   ) Matutino      (  ) Vespertino    (  ) Matutino e Vespertino  

4.4   Se professor, qual (is) o (os) Componente(s) Curricular(s) que você trabalha na escola? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

5 – Dados sobre o acervo do Programa Nacional de Biblioteca na Escola (PNBE): 

 

5.1 Você tem conhecimento sobre esse Programa na sua escola? 

                 (   ) Sim                                                                                        (   ) Não  

Caso positivo, como teve acesso a informações sobre esse Programa? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

5.2 Sua escola possui acervos do PNBE? 

                  (   ) Sim                       (   ) Não                               (   ) Não sabe informar 

5.3 Você já participou de algum processo de escolha dos acervos do PNBE na sua escola? 

                  (   ) Sim                                                                                        (   ) Não  

Caso positivo: 

3.3.1 Quais os critérios adotados para escolha? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

3.3.2 Os acervos escolhidos chegaram efetivamente à escola? 

                 (   ) Sim                                                                                       (   ) Não  

5.4 Existe na escola um profissional específico que se responsabiliza pelo recebimento e disposição dos livros do 

PNBE? 

                 (   ) Sim                                                                                       (   ) Não  
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Caso positivo, informar sua função:___________________________________________________________ 

5.5  Você realiza algum trabalho específico com os acervos do PNBE? 

                 (   ) Sim                         (   ) Não                                

Caso positivo:  

5.5.1 Cite as principais atividades  que você realiza na escola com os acervos do PNBE. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

5.6 Com que periodicidade são realizadas as atividades com o acervo do PNBE? 

(   ) Semanalmente   (   ) Mensalmente   (   ) Bimestralmente  (   ) Semestralmente  

(   ) Outra: _________________________________________________________ 

5.7 Você considera a Leitura Literária importante para o desenvolvimento dos alunos?  Por quê? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

5.8 Nas atividades de leitura literária com o acervo do PNBE, qual o nível de participação e interesse dos alunos?  

         (   ) ótimo   (   ) bom  (   ) regular   (   ) péssimo 

 Especifique: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

5.9 Você tem alguma dificuldade em realizar atividades de leitura literária com seus alunos? 

                (   ) sim          (   ) não         (    ) às vezes         (   ) sempre   

Por quê?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

5.10  Na sua opinião,  qual a principal função da leitura literária na escola? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

5.11 O acervo do PNBE que a sua escola possui tem despertado o interesse dos alunos pela leitura literária.     

                   (   ) sim               (   ) não          

 

Por quê?  

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6 Informações adicionais  

6.1 Sobre o PNBE, você gostaria de acrescentar alguma informação que considere relevante para esta pesquisa? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 


