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Resumo: No artigo, foco essencialmente na relevância de momentos literários 

no contexto escolar, considerando referências teóricas e minha recente prática 

como docente no Ensino Fundamental. Para tal, evidencio relações possíveis 

de jovens leitores com um dos artefatos culturais mais ricos que existe: o livro 

de literatura. Penso que por meio e no meio do livro, as possibilidades de 

reflexões, diálogos intertextuais e divagações são infinitas. A metodologia 

utilizada – de cunho bibliográfico – centra-se na leitura, reflexão e diálogos 

entre especialistas das áreas da Educação e Literatura. Em alguns momentos, 

busco evidências de suas teses no espaço para o qual elas foram elaboradas: 

o ensino na escola. Como conclusão, defendo que a literatura precisa ser uma 

das protagonistas na sala de aula, pois entre os objetivos da aula de língua 

materna, a formação de leitores e o desenvolvimento pleno das competências 

de leitura e escrita são primordiais. 
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Introdução 

  

O objetivo principal deste artigo é demonstrar a importância da leitura 

literária, especificamente no trabalho docente na aula de Língua Portuguesa de 

Ensino Fundamental. Nelly Novaes Coelho (1991) já afirmava que, embora 

haja rótulos na tentativa de classificar o tipo de literatura que será lido, “A 

Literatura Infantil é, antes de tudo, literatura; ou melhor, é arte: fenômeno de 

criatividade [...]” (COELHO, 1991, p. 14, grifos da autora). A singularidade 

reside na “[...] natureza do seu leitor/receptor: a criança” (COELHO, op.cit., p. 

26, grifos da autora). 

                                                           
1 Mestra em Letras, área de concentração em Literatura Comparada, pela Universidade 

Federal de Pelotas (UFPel/2017). Atualmente, é Professora de Língua Portuguesa das redes 

municipais de ensino de Cerrito e Pelotas, no Rio Grande do Sul. 
2 Pedagoga (UFSM, 1990), Doutora em Educação (UFRGS/2004), Pós-Doutora em Educação 
(UFMG, 2011), é autora do conceito Alfabetização Literária. Docente na Faculdade de 
Educação da UFPel desde 1993, Coordena o GELL - Grupo de Estudos em Leitura Literária. 
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A leitura literária não é apenas um elemento encantador que a relação 

professora/alunos tem à disposição. É um produtor de sentidos dentro e extra 

sala de aula, ou seja, pode ser concomitantemente fruição e produção e/ou 

troca de saberes. Regina Zilberman (2012) enfatiza que “O texto literário, 

porque produz algum tipo de satisfação, pode levar seu usuário a falar ou a 

calar, mas nunca o deixa indiferente” (ZILBERMAN, 2012, p. 121). É essa 

possibilidade de vínculos (visíveis e invisíveis) entre o leitor – a criança, e o 

livro, que impulsiona a escrita desse artigo, para além das clássicas histórias já 

conhecidas pelo imaginário coletivo.  

No livro Literatura/Ensino: uma problemática, de Maria Thereza Fraga 

Rocco (1981), em entrevista com Décio Pignatari acerca das possibilidades 

interpretativas de um livro, os autores avaliam que 

 

[...] há uma tendência muito grande em achar que existem 
interpretações exatas para uma obra [...] É preciso entender que a 
obra tem múltiplas possibilidades interpretativas, mas que é preciso 
dar o resultado e determinados roteiros práticos de análise, antes de 
mais nada,  respeitando o objeto em primeiro lugar e, em segundo 
lugar, fazendo certas ligações com outros sistemas de signos (In: 
ROCCO, 1981, p. 124). 
 

 
No emblemático ensaio intitulado A literatura e a formação do homem, 

de Antonio Candido (1972), reflexões a respeito da literatura e suas funções – 

seria formativa de tipo educacional? – são consideradas.  Para Candido (1972, 

p. 84), as primeiras experiências de leitura literária funcionam como uma 

iniciação na vida, pois humaniza. Desse modo,  

 

[...] Os valores que a sociedade preconiza, ou os que considera 
prejudiciais, estão presentes nas diversas manifestações da ficção, 
da poesia e da ação dramática. A literatura confirma e nega, propõe e 
denuncia, apoia e combate, fornecendo a possibilidade de vivermos 
dialeticamente os problemas. [...] Isto significa que ela [a literatura] 
tem papel formador da personalidade, mas não segundo as 
convenções: seria antes segundo a força indiscriminada e poderosa 
da própria realidade (CANDIDO, 2004, p. 17-18). 

 
 

Ainda conforme as ideias de Candido, uma das principais funções da 

literatura é suprir as necessidades de ficção e fantasia do ser humano. O gosto 
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pela leitura precisa ser cultivado, estimulado e exercitado, afinal, um texto é 

dotado de visões de mundo e pode ter leituras diferentes, mas não qualquer 

sentido. Portanto, a formação de leitores e o desenvolvimento pleno das 

competências em leitura e escrita devem ser o objetivo primordial das aulas de 

língua materna, afinal, “[...] o domínio da cultura escrita e seus padrões faz 

parte do rol das exigências mínimas do exercício da cidadania das sociedades 

letradas” (OSAKABE, 2003, p. 46).  

Na realização desse artigo, a perspectiva metodológica adotada – de 

cunho bibliográfico – foi pautada por levantamento e seleção de textos 

pertinentes para a discussão aqui proposta: a leitura literária na escola. Desse 

modo, a metodologia se realiza, primordialmente, pelo levantamento, leitura e 

consideração de fontes teórico-críticas.  

A respeito da distinção entre pesquisa bibliográfica e pesquisa 

documental, Antônio Carlos Gil (1991) afirma que: 

 

Nem sempre fica clara a distinção entre a pesquisa bibliográfica e a 
documental, já que, a rigor, as fontes bibliográficas nada mais são do 
que documentos impressos para determinado público. Além do mais, 
boa parte das fontes usualmente consultadas nas pesquisas 
documentais, tais como jornais, boletins e folhetos, podem ser 
tratados como fontes bibliográficas. Neste sentido é possível até 
mesmo tratar a pesquisa bibliográfica como um tipo de pesquisa 
documental, que se vale especialmente de material impresso 
fundamentalmente para fins de leitura. A maioria das pesquisas 
realizadas a partir de material impresso pode ser classificada como 
bibliográfica. As que se valem de outros tipos de documentos são em 
número mais restrito. Todavia, há importantes pesquisas elaboradas 
exclusivamente a partir de documentos outros que não aqueles 
localizados em bibliotecas. Podem-se identificar pesquisas 
elaboradas a partir de fontes documentais as mais diversas, tais 
como: correspondência pessoal, documentos cartoriais [...] etc. (GIL, 
1991, p. 29). 

  

 

Ao retomar a distinção entre pesquisa bibliográfica e documental, Gil 

(2010) complementa a afirmação acima com o seguinte excerto: “A pesquisa 

bibliográfica fundamenta-se em material elaborado por autores com o propósito 

específico de ser lido por públicos específicos” (GIL, 2010, p. 30-31). Portanto, 

a metodologia aqui adotada foi embasada nas autoras e autores que compõem 

o panorama de reflexões acerca da leitura literária no contexto escolar. 
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A escolarização da literatura e as funções da leitura 

 

O convívio escolar com material literário através das obras do Programa 

Nacional do Livro Didático – PNLD –, acervos que compõem as bibliotecas 

escolares, ou, obras literárias que professoras levam para sala de aula têm a 

finalidade de explorar o mundo dos livros, sua diversidade temática, autores de 

diferentes épocas e regiões, a intervenção dos tradutores, o encantador 

trabalho dos ilustradores e editores que dão acabamento ao livro e o tornam 

um produto cultural. Do cheiro do livro à forma como a criança apresenta o 

porquê de ter escolhido determinada obra para sua leitura3, todos os 

pormenores são consideráveis, pois a criança se apropria do que é lido/ouvido 

e, sob essa perspectiva, amplia sua bagagem cultural.  

No livro A escolarização da literatura infantil e juvenil, Magda Soares 

(1995) discorre sobre o que pode ocorrer com a ficção dentro do contexto 

escolar: 

 

[...] a literatura é sempre e inevitavelmente escolarizada, quando dela 
se apropria a escola; o que se pode é distinguir entre uma 
escolaridade adequada da literatura – aquela que conduza mais 
eficazmente às práticas de leitura que ocorrem no contexto social e 
às atitudes e valores que correspondem ao ideal de leitor que se quer 
formar – e uma escolarização inadequada, errônea, prejudicial da 
literatura – aquela que antes afasta do que aproxima de práticas 
sociais de leitura, aquela que desenvolve resistência ou aversão à 
leitura (SOARES, 1999, p. 25). 

 

Ao referir-se ao texto acima de Magda Soares, Rildo Cosson (2007), 

explana que 

A questão a ser enfrentada não é se a escola deve ou não escolarizar 
a literatura, como bem nos alerta Magda Soares, mas sim como fazer 
essa escolarização sem descaracterizá-la, sem transformá-la em um 
simulacro de si mesma que mais nega do que confirma seu poder de 
humanização (COSSON, 2007, p. 23).  

 

                                                           
3 Motivos pessoais, de gosto, obras já conhecidas, ilustrações que chamam sua atenção, 
nenhuma obra é escolhida por mero acaso. 
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 Diversas autoras, assim como Magda Soares (1999) e Irandé Antunes 

(2009), já afirmaram que a escola frequentemente falha na sua função de 

formar leitores. Um dos principais fatores que explicam esse problema é 

justamente a obsessão, na sala de Língua Portuguesa, do ensino 

gramaticalista, com ênfase em nomenclaturas.  

Ademais, ainda se faz necessário frisar que a leitura é um dever comum 

da escola, isto é, não se restringe apenas às aulas de Língua Portuguesa, 

afinal, “Todo professor, de qualquer disciplina, é um leitor e, para sua atividade 

 de ensino, depende, necessariamente, do convívio com textos os mais 

diversos” (ANTUNES, 2009, p. 187). Isto posto, a autora também ressalta que 

a maioria dos alunos não é exposta a textos literários sem objetivos escolares 

e, portanto, precisamos, mais do que nunca, construir nos alunos o hábito de 

ler para possuir o contato com a arte da palavra, sem cobranças avaliativas.  

Ler porque a leitura nos transporta, transforma e transcende, ler para 

compreender e refletir sobre o que está ao nosso redor – ler literatura para 

preencher a alma e a vivência com outras ideias, outros modos de pensar e 

ampliar, assim, a bagagem cultural das crianças. 

 Por conseguinte, Antunes (2009) considera que “[...] poder ter acesso à 

leitura significa poder exercer o direito de acesso à palavra escrita – a qual, em 

sociedades pouco desenvolvidas, relembro, tem-se convertido em privilégio de 

poucos” (ANTUNES, 2009, p. 192). Assim, compreende-se que a leitura deve 

funcionar como instrumento da cidadania e da inclusão social.  

Algo observável na vivência de sala de aula é o fato de que a biblioteca 

escolar é o local oportuno e, diversas vezes, o único no qual o discente tem a 

possibilidade de conhecer, folhear, ler, enfim, ter contato com livros. Ademais, 

o exercício da leitura deve ser central nos planejamentos escolares, pois a 

autora acredita que 

 

 [...] se desde o início, for dada aos alunos a oportunidade da leitura 
plena (do livro e do mundo) – aquela que desvenda, que revela, que 
lhes possibilita uma visão crítica do mundo e de si mesmos -, se lhes 
for dada a oportunidade da leitura plena, repito, uma nova ordem de 
cidadãos poderá surgir, e, dela, uma nova configuração de sociedade 
(ANTUNES, 2009, p. 206). 
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 Para Antunes (2003), a leitura possui "tríplice função": ler para informar-

se, ler para deleitar-se e ler para entender as particularidades da escrita. Aliás, 

mais uma reflexão necessária: um professor que não lê esperará que seus 

alunos leiam?  

Um docente de língua materna é aquele indivíduo que está a par dos 

avanços das ciências da linguagem e da educação, que participa, por exemplo, 

de congressos e projetos de pesquisa referentes à área que trabalha. Por isso, 

o professor é, primeiramente, um leitor, que depende do convívio com os textos 

para a realização seu próprio trabalho diário em sala de aula. Graça Paulino 

(2010), em artigo sobre a função social da literatura infantil, afirma que a 

relação de uma criança com um livro  

 

[...] quando este é uma obra de arte literária – é necessário pensar 
que isso – a apreciação artística – não é perda de tempo em nossa 
sociedade de hoje, em que a vida se faz de enigmas e de rápidas 
transformações.  A arte nos permite conhecer melhor o existente, ao 
percebermos outras possibilidades de existir (PAULINO, 2010, p. 
128).  

 
 

Na apresentação da antologia Contos de fadas: de Perrault, Grimm, 

Andersen & outros, intitulada de “Um eterno encantamento”, Ana Maria 

Machado (2010) faz significativas reflexões a respeito da leitura dos clássicos 

contos infantis, pois 

 

[...] há certas qualidades que cercam os contos de fadas e, com muita 
clareza, os distinguem de outros gêneros literários. Alguns se impõem 
à primeira vista e não tem a ver com traços identificáveis no texto em 
si. Por exemplo, sua universalidade e sua vizinhança com a infância. 
Desta última, decorre outra, ainda mais sutil: sua carga afetiva. Falar 
em conto de fadas é evocar histórias para crianças [...] Equivale 
também a uma filiação ao maravilhoso, em que tudo é possível 
acontecer (MACHADO, 2010, p. 9). 

 
 

No livro A leitura, Vicente Jouve (2002) divulga a importância da releitura 

ao dizer que “Desde que uma obra seja minimamente construída, a releitura 

não é apenas desejável: é necessária”. (JOUVE, 2002, p. 30). Embora Ítalo 

Calvino não aborde exclusivamente o contexto da literatura para crianças, em 

Por que ler os clássicos?, o autor ressalta que “4. Toda releitura de um clássico 
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é uma leitura de descoberta como a primeira. 5. Toda primeira leitura de um 

clássico é na realidade uma releitura.” (CALVINO, 1993, p. 11, grifos do autor).  

Entrevidas: a inquietude de professores-propositores, artigo de Mirian 

Celeste Martins (2006), problematiza a formação de educadoras para além da 

jornada de trabalho exaustiva e aulas “comprimidas” de 45 minutos, isto é, 

questionarmos a nossa vivência/experiência docente para além da mecânica 

execução de metodologias ou programas de ensino.  Nesse sentido, é de suma 

importância vivenciar o “ser professora/ser professor” como uma forma de 

pesquisa contínua e visualizar o mundo ao nosso redor com o olhar crítico. 

Dentre as diversas reflexões do texto de Mirian Celeste Martins, em 

determinado momento, ela afirma que “o conhecimento é sempre provisório. 

Tudo se move por territórios líquidos [...]” (2006, p. 03), com ecos do 

pensamento do sociólogo Zygmunt Bauman. 

 

A formação de leitores entre oito e quinze anos 

 

1. O tapete literário 

Uma de minhas ocupações, quando do ingresso como professora de 

Língua Portuguesa no Ensino Fundamental foi com o letramento, entendido por 

mim como “[...] como um fenômeno cultural, um conjunto de atividades sociais 

que envolvem a língua escrita, e de exigências sociais da língua escrita” 

(SOARES, 2006, p. 66). Ao complementar o significado de “letramento”, Rildo 

Cosson (2007) também define o processo de “letramento literário” como uma 

prática social, responsabilidade da comunidade escolar.  

Em minha recente incursão pela docência como professora de Língua 

Portuguesa para meninas e meninos entre oitos e quinze anos de idade que 

frequentam o 4º, 5º e 6º anos nas escolas municipais, duas situadas no 

município de Cerrito e as outras no município de Pelotas, a literatura tem sido o 

carro-chefe. 

Ao planejar, momentos literários como o “Tapete literário”, no qual os 

alunos se dirigem à biblioteca escolar, fazem suas escolhas literárias e depois 
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retornam, estendem um tapete e, em círculo, lemos e ouvimos histórias4, – 

estou criando, de certo modo, um ambiente diferenciado, fora do clássico 

formato de sala de aula, hierarquizado, quadrado, enfileirado. 

As narrativas, tão diversas como Chapeuzinho Vermelho: uma aventura 

borbulhante, de Lynn e David Roberts (2009) ou A história da ressurreição do 

papagaio, de Eduardo Galeano (2010), oportunizam que a reflexão e a prática 

docente se encontrem, pois é imprescindível que 

 

[...] o ensino da Literatura efetive um movimento contínuo 
de leitura, partindo do conhecido para o desconhecido, do 
simples para o complexo, do semelhante para o diferente, 
com o objetivo de ampliar e consolidar o repertório cultural 
do aluno (COSSON, 2007, p. 47-48). 
 
 

Ao oportunizar que alunos se dirijam à biblioteca escolar e façam, em 

um primeiro momento, escolhas literárias aleatórias, sem orientação, abro mão 

da oferta de critérios de escolha. Sobre o tema – critérios a serem 

considerados na escolha do corpus literário a ser lido – a longevidade de uma 

obra deve ser considerada. Para Rosa (2018), os contos clássicos, por 

persistirem ao tempo e em nossa memória coletiva, possuem seu espaço 

significativo nas mediações. Outro ponto a ser observado são os textos que 

possuem originalidade artística, afinal, “Presente na arte literária, a linguagem 

metafórica e mesmo palavras ou expressões inventadas produzem 

tamanho efeito no leitor que ele acaba acreditando nelas, vivendo-as, 

multiplicando-as” (ROSA, 2018, p. 296). 

 A inesgotabilidade, assim como a longevidade, ressalta que as obras, 

embora lidas e lidas por dezenas de gerações de leitores, ainda persistem, 

(re)existem, na forma de releituras e, portanto, geram, “infindáveis 

possibilidades de entendimento e fruição de si mesmas” (ROSA, 2018, p. 296). 

O critério valor histórico e documental também deve ser levado em 

consideração, afinal, uma obra literária fala de seu tempo, contextualiza e 

                                                           
4 Ler e contar são duas formas de mediar o mistério, duas importantes práticas de 
alfabetização literária que, na maioria dos casos, são usadas indiscriminadamente. No entanto, 
há diferenças entre ler e contar (cf. ROSA, 2015 e 2017). 
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revela modos de viver e de pensar das diversas épocas já existentes e também 

pensa o futuro, no que poderá vir a ser.  

Porém, quando se pensa em obras literárias para serem lidas para e por 

crianças, o último critério apontado por Cristina Maria Rosa (2018) é inevitável: 

o encantamento, ou seja, a magia, 

 

Textos literários infantis são os que preveem a existência de 
elementos mágicos, fantásticos, inverossímeis que, na trama, são 
absolutamente possíveis de existir. A presença da magia ou de um 
elemento mágico, a necessidade de imaginação ou faz de conta, a 
ancestralidade ou pertencimento, a localização geográfica e temporal 
indefinida ou tempo e/ou espaço indeterminado, a literariedade ou 
linguagem metafórica e a ludicidade são critérios que devem ser 
agregados quando da seleção de uma obra para crianças (ROSA, 
2018, p. 297). 

 
 

2. Comparação de obras: uma metodologia em sala de aula 

 

Um dos trabalhos que desenvolvo é o confronto/comparação entre os 

conto clássicos e suas releituras. Penso que, as obras literárias, ao 

despertarem reflexões e questionamentos, ao lado da figura da professora 

como uma mediadora de conhecimentos e, particularmente, mediadora das 

interações entre os alunos e o universo literário, evidenciam justamente que  

 

A ficção, a literatura, fazem mais do que ampliar as nossas 
perspectivas, ao mapearem a realidade, anunciando territórios 
inexplorados e desconhecidos; a ficção e a literatura nos permitem 
viver o que de outro modo talvez não fosse possível, ou seja, nos 
permitem ser outros (os personagens) e adquirir, ainda que 
momentaneamente, a perspectiva destes outros – para, adiante, 
termos uma chance de cumprir o primado categórico de todas as 
éticas, de tão difícil realização: ser o que se é (BERNARDO, 2002, p. 
147).  

 
 

 Considerado por Ana Maria Machado como o livro crucial para a 

transformação positiva na maneira de olhar para os contos infantis, em A 

Psicanálise dos contos de fadas, Bruno Bettelheim (1980) afirma que o 

encantamento que sentimos ao ler um conto de fadas 
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[...] não vem do significado psicológico de um conto (embora isto 
contribua para tal) mas das suas qualidades literárias – o próprio 
conto como uma  obra de arte [...] Os contos de fadas são ímpares, 
não só como uma forma de literatura, mas como obras de arte 
integralmente compreensíveis para a criança [...] Como sucede com 
toda grande arte, o significado mais profundo do conto de fadas será 
diferente para cada pessoa, e diferente para a mesma pessoa em 
vários momentos de sua vida. A criança extrairá significados 
diferentes do mesmo conto de fadas, dependendo dos seus 
interesses e necessidades do momento. Tendo oportunidade, voltará 
ao mesmo conto quando estiver pronta a ampliar os velhos 
significados ou substituí-los por novos (BETTELHEIM, 1980, p. 20-
21). 

 
 

1.1  – Chapeuzinho Vermelho, de Charles Perrault 

 

Ao realizarmos, por exemplo, o confronto/comparação entre o conto 

clássico Chapeuzinho Vermelho, de Charles Perrault, e suas releituras, há a 

finalidade de construir e perceber, coletivamente, o sentido dessa obra no seu 

tempo e as ressignificações que se encontram no século XXI. 

 Algumas questões literárias podem nortear essa mediação e, entre elas, 

destaco as seguintes: a) Chapeuzinho vermelho já é um objeto cultural de 

nossa sociedade. Em quais outros contextos ela está aparecendo? b) A forma 

como Chapeuzinho foi ilustrada antigamente se defronta com as novas 

releituras? c) Chapeuzinho assume, literariamente, diversas formas, pois é 

inserida em novas situações. Como o público leitor aceita essas 

transformações?  

Desse modo, o principal compromisso da realização de mediações 

literárias é com a curiosidade natural da criança, por isso não há roteiros 

previamente elaborados. Pelo contrário, são selecionadas obras literárias que 

auxiliam na formação dos jovens leitores, que devem ser expostos à 

diversidade de gêneros textuais literários existentes.  

O conceito de mediação é algo de definição complexa (cf. CARDOSO, 

2014), mas, de forma geral, mediar é estar entre duas coisas. No caso 

específico da mediação literária para crianças, entre o objeto livro e o aluno. 

Nas palavras da pesquisadora:  
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[...] o que faz a diferença é o tipo de ação propiciada ao mediar o 
acesso ao objeto livro. Se entendermos o termo sob essa conotação, 
abre-se um leque de aspectos a serem considerados nesta relação: 
desde o estabelecimento de critérios para a seleção do texto, até a 
ênfase, a intencionalidade de cada leitura e seus desdobramentos 
para além da leitura em si (CARDOSO, 2014, p. 211). 

 
 

Além disso, os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 

Fundamental (PCN’s, 1998) nos informam que incentivar o hábito à leitura, é 

um dos meios facilitadores para a formação do cidadão. Recentemente em 

vigor, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC)5 reitera que, dentre as 

competências específicas de Língua Portuguesa para o Ensino Fundamental, 

há a necessária realização de 

  

[...] práticas de leitura literária que possibilitem o desenvolvimento do 
senso estético para fruição, valorizando a literatura e outras 
manifestações artístico-culturais como formas de acesso às 
dimensões lúdicas, de imaginário e encantamento, reconhecendo o 
potencial transformador e humanizador da experiência com a 
literatura (BNCC, 2017, p. 85).  

 
 

2. A quinta da poesia 

 

Ao realizar planejamentos de aulas de Língua Portuguesa para Ensino 

Fundamental e pensar em espaços literários em aula, como o "Tapete literário" 

e "Quinta da poesia" estou, de certo modo, evidenciando a importância da 

leitura para aquelas mentes criativas, borbulhando ideias e "famintos" de 

histórias novas para ouvir/ler/sentir. Penso que os momentos literários em sala 

de aula devem conduzir ao pensamento crítico, à fruição e ao prazer da leitura. 

A quinta da poesia é um espaço utilizado nas aulas de quinta-feira para 

a leitura e roda de conversa sobre poesias escritas por brasileiros, como A 

porta, de Vinicius de Moraes e Chapeuzinho Amarelo, de Chico Buarque de 

Hollanda. Desses momentos, um aluno do quarto ano propôs um "Desafio da 

                                                           
5 A BNCC é um documento de caráter normativo que define o conjunto de aprendizagens 
essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da 
Educação Básica, de acordo com o MEC. Fonte: </http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-
content/uploadas/1018/06/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf> Acesso 20/11/2018. 
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rima na poesia", para que eles escrevam em versos e compartilhem seus 

textos com os colegas. O desafio foi aceito e será realizado em dezembro.  

 

  

Considerações finais  

 

Em meu lugar de fala – estudante/pesquisadora e professora em 

constante formação – reconheço a literatura como propulsora de 

conhecimentos e possibilidade dialógica de vivências em sala de aula. Ao ler 

um livro para uma turma ou ouvir as crianças lendo e explicando o porquê de 

sua escolha, estou em consonância com todas as autoras e autores aqui 

referenciados, pois a leitura se tornou, em minha prática docente, uma forma 

de entrada, ou melhor, de imersão, das crianças à cultura escrita.  

Acostumados frequentemente com trechos recortados ou frases 

descontextualizadas, uma aula com um livro literário na íntegra, ou seja, em 

sua plenitude, é uma experiência transcendental. Em meu primeiro semestre 

como professora regente de diversas turmas de Ensino Fundamental, todos os 

meus momentos literários foram enriquecedores. 

Ler para uma criança ou ouvir uma criança lendo é, de fato, uma das 

mediações existentes mais ricas. O domínio da palavra escrita, a entonação, o 

folhear, o contar, o narrar histórias literárias e entrar naquele universo literário 

são momentos de uma aula que precisam, sempre, serem praticados e 

dialogados. 

No ensaio O direito à literatura, Antonio Candido expõe que “Uma 

sociedade justa pressupõe o respeito dos direitos humanos, e a fruição da arte 

e da literatura em todas as modalidades e em todos os níveis é um direito 

inalienável” (CANDIDO, 2004, p. 33). Ao visualizar a literatura como um direito, 

há a constatação de que os estudantes precisam, constantemente, ter contato 

com a literatura em sala de aula, afinal, nas formulações de Candido, ao citar 

as ideias do sociólogo francês Padre Louis-Joseph Lebret, há uma distinção 

entre bens compressíveis e bens incompressíveis. Os bens incompressíveis 
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são aqueles “[...] que não podem ser negados a ninguém” (CANDIDO, 2004, p. 

15). Dessa forma,  

[...] são bens incompressíveis não apenas os que asseguram 
sobrevivência física em níveis decentes, mas os que garantem a 
integridade espiritual. São incompressíveis certamente a alimentação, 
a moradia, o vestuário, a instrução, a saúde, a liberdade individual, o 
amparo da justiça pública, a resistência à opressão etc.; e também o 
direito à crença, à opinião, ao lazer e, por que não, à arte e à 
literatura (CANDIDO, 2004, p. 16). 

 

No momento da leitura literária, o primeiro diálogo do aluno deve ser 

com o texto e a bagagem cultural que o jovem leitor carrega para criar 

significações ao que está sendo lido. Nesse contexto escolar, o docente é visto 

como um mediador de leitura, ou seja, ênfase na perspectiva interacionista do 

processo de ensino-aprendizagem. 

No artigo “Formação humana ou produção de resultados? Trabalho 

docente na encruzilhada”, Shiroma e Evangelista (2015) discutem, no âmbito 

do trabalho docente, a emblemática imagem e função do professor na 

contemporaneidade. A mídia preocupa-se muito em mostrar indicadores, 

resultados de avaliações educacionais em larga escala, e, por outro lado, 

parece não ocupar-se em evidenciar a precarização do trabalho docente6: 

 

O compromisso dos professores não pode ser governado pelas 
demandas empresariais capitalistas, não se limita aos scores e a 
subir nos rankings, não pode ser medido por indicadores. Há que se 
resgatar seu papel como organizador da cultura e intelectual, na 
acepção gramsciana (SHIROMA e EVANGELISTA, 2015, p. 332, 
grifos das autoras). 

 
 

Considerados constantemente, em um discurso propagado pelos meios 

de comunicação, como ultrapassados e despreparados para o planejamento e 

a prática em sala de aula, cabe sempre lembrarmos que  

                                                           
6 A Lei Nacional do Piso do Magistério, por exemplo, não é cumprida integralmente tampouco 
respeitada pela maioria dos estados. Embora a realidade da maioria das escolas públicas seja 
já conhecida (recursos escassos, prazos a serem cumpridos, etc.), mediações literárias partem 
mais do querer, isto é, da vontade da professora/do professor de fazer de sua aula um espaço 

de leitura literária.  
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Professores não estão sendo combatidos porque são anacrônicos, 
mas porque podem recusar a reconversão, podem anunciar o novo, 
podem formar crianças, jovens e adultos, nos campos e cidades, que 
questionem a ordem social presente, que pensem historicamente e 
que arquitetem o futuro e a transição para outra ordem social 
(SHIROMA e EVANGELISTA, 2015, p. 334). 

 

 O ato de ensinar está envolto em fazer pensar criticamente, levando a 

questionamentos das mais diversas ordens. Nesse viés, devemos possuir um 

olhar sensível para o cotidiano escolar, ou seja, para as subjetividades e 

leituras de mundo – e as literárias – que compõem o espaço educativo. Inês 

Barbosa de Oliveira destaca que  

 

[...] é preciso enfrentar a incapacidade de ver/ler/ouvir/sentir 
aprendida, que dá origem à cegueira epistemológica, buscando, por 
meio de trabalho sempre coletivo, superar as cegueiras 
desenvolvidas, incorporando aos possíveis modos de perceber o 
mundo convicções, saberes, fazeres e “sentires” diversos daqueles 
que formam, a cada momento, as redes de subjetividades que somos 
(2007, p. 67). 

  
 
 Ao refletir sobre a “cegueira epistemológica” ao nosso redor e a 

necessária tentativa de combatê-la da melhor forma que temos, ou seja, com 

afeto e arte, Oliveira (2007) dialoga com José Saramago que, no romance 

Ensaio sobre a cegueira, utilizou como epígrafe a frase “Se podes olhar, vê. Se 

podes ver, repara” (citação do Livro dos conselhos, s/d). Ora, isso significa que, 

ao olhar em nossa volta com atenção e, a partir da constatação de que 

coexistimos ao lado de diversas mazelas sociais, o simples olhar não irá 

ocasionar significativas mudanças, por isso torna-se imperioso reparar. Devido 

a alienação de significativa parcela da sociedade, além de sempre estarmos 

contra o relógio, na pressa do mundo contemporâneo, Saramago nos convida a 

desacelerar e, de fato, “abrir os olhos”. Desaceleremos, por fim, e ao 

estendermos nosso tapete literário pela sala de aula, poderemos, enfim, 

respirar fundo e adentrar, juntamente com as crianças, no mundo literário, 

encantado, pura arte da palavra escrita.  
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