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RESUMO 
Muito se discute sobre a necessidade de tornar a criança um cidadão leitor, porém, temos visto 

constantemente que tal ensinamento tem se dado de forma mecânica, onde ao invés de as crianças 

tomarem gosto pela leitura, elas criam verdadeira aversão e esta afirmação tem se tornado fato real de 

forma frequente em algumas escolas. Podemos constatar essa realidade através das observações 

desenvolvidas pelos bolsistas do PIBID/PEDAGOGIA/CAP/UERN junto à turma do 3° ano do Ensino 

Fundamental, na Escola Estadual João Godeiro na cidade de Patu-RN, experiências estas que geraram o 

presente trabalho. Com o objetivo maior de discutir sobre o que foi presenciado em sala no que se refere 

ao espaço de tempo dispensado para a leitura, bem como sobre as metodologias utilizadas pelos docentes 

na construção do processo de formação dos pequenos leitores, podemos apontar de início que são os 

professores os responsáveis por inferir nas crianças o gosto e o prazer pela leitura, tento em vista que 

serem eles importantes mediadores do conhecimento nesta fase da vida humana. Podemos destacar 

também, que esses docentes precisam antes de tudo carregarem consigo uma formação que os dê suporte 

necessário no trabalho com a leitura e a literatura, além também de gostarem de ler. Em assim sendo, e 

respaldados teoricamente por autores como FARIA (1999); TARDIF (2005) entre outros, podemos 

concluir que ainda há muito a se fazer para que no futuro possamos ter cidadãos leitores de fato, e que o 

PIBID pode ser de grande valia nesse processo tendo em vista que este visa não só oferecer apoio aos 

graduandos como futuros professores, mas também aos docentes das escolas parceiras, além de se 

apresentar como uma alternativa eficaz para melhorar a qualidade do ensino ofertado nas escolas 

públicas.  

PALAVRAS CHAVES: cidadão leitor, gosto pela leitura, professor mediador do 

conhecimento. 

 

BREVES NOTAS INTRODUTÓRIAS 

 

O cenário da sociedade hodierna requer do cidadão ativamente cumpridor de seus 

direitos e deveres uma multiplicidade infinda de saberes, que tem como aporte de 

interação e sistematização, ainda que e forma distante e diferente, a vida estudantil 

iniciada ainda nas séries iniciais e fundamentais, na qual esses saberes se desenvolvem 

de forma marcante. 

Nessa perspectiva, o profissional docente tem uma grande responsabilidade que é 

o acompanhamento da construção desses saberes plurais, entre os quais é merecedor de 

destaque a leitura, em particular o gosto pela leitura literária, pois é na escola que se 

ganha condições necessárias para o seu desenvolvimento mediante a inserção de ações e 

propostas adotadas pelos professores em sala de aula, o que requer desses profissionais 

uma formação inicial que o torne apto a mediar à construção do processo de leitura.  
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Desta feita, abordaremos aqui algumas análises com base nas experiências 

vivenciadas em atividades do Programa Institucional de Iniciação à Docência (PIBID), 

desenvolvido na Escola Estadual João Godeiro, no município de Patu/RN, escola 

parceira do PIBID, na qual visa apresentar subsídios tanto para os professores quanto 

aos bolsistas no que diz respeito ao trabalho com a literatura em sala de aula. 

Tais experiências, geradas pelo processo de participação colaborativa dos 

pibidianos na escola e pela relação professor-bolsista, são aqui apresentadas respaldadas 

em teóricos como TARDIF (2005); FARIA (1999); ANTUNES (2007/2008). 

Tanto as experiências quanto os estudos nos remeteram a questionamentos como: 

Que reflexões são essenciais aos professores para se trabalhar com a literatura em salas 

de ensino infantil e fundamental? O que ocorrido nas aulas de literatura ministradas nas 

escolas hoje? Como tem sido desenvolvido o conto em sala de aula? Que contribuições 

o PIBID enquanto programa de incentivo a docência pode oferecer aos professores 

quanto à formação continuada? 

É mediante questionamentos como estes que objetivamos fornecer ao leitor 

interessado, uma discussão acerca da formação docente no trabalho, aqui julgado de 

fundamental importância, com a literatura no espaço escolar uma vez ao se trabalhar a 

literatura, se está oferecendo tanto a criança quanto ao jovem, conhecimentos ricos que 

eles poderão levar pela vida afora.  

LITERATURA: É PRECISO APRENDER PARA ENSINAR 

Muitas são as tarefas atribuídas ao professor. Porém cabe a ele única e 

exclusivamente, ser um profissional responsável e comprometido com sua verdadeira 

função, a de mediador do conhecimento. Quando falamos em mediar os conhecimentos, 

significa dizer que o educador deve ter consciência de que os alunos já trazem consigo 

aprendizados importantes e que cabe a ele a tarefa de sistematizá-los, tarefa esta que 

exige desse profissional uma série de outros saberes. 

Como aponta TARDIF (2005), quando diz que “pode-se definir o saber docente 

como um saber plural, formado pelo amálgama, mais ou menos coerente, de saberes 

oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e 

experienciais”, podemos reafirmar então, que o professor precisa antes de tudo saber 

para si, visando poder ensinar para os outros. 

Tendo em vista que o professor da educação infantil e do ensino fundamental são 

professores polivalentes, ou seja, são responsáveis por mediar os conhecimentos em 



todas as disciplinas curriculares, e tão somente por esse motivo como afirma FARIA 

(1999, p.103) ao professor cabe... 

 
Planejar, implementar e dirigir as atividades didáticas, com o objetivo de 

desencadear, apoiar e orientar o esforço, de ação e reflexão do aluno, 

procurando garantir aprendizagem efetiva. Cabe também assumir o papel de 

informante e de interlocutor privilegiado, que tematiza aspectos prioritários 

em função das necessidades dos alunos e de suas possibilidades de 

aprendizagens.   

A propósito, uma das diversas áreas trabalhadas pelo professor onde ele pode 

desenvolver todos essas metas é na de literatura, agregada ao processo de leitura. Nessa 

o professor tem a responsabilidade de fazer com que as crianças tomem gosto por ler 

bem como de encaminhar o aluno ao aprendizado propiciador do deleite pela leitura de 

modo que ele possa viajar pelo mundo imaginário e encantador contido nos livros, mas 

que ao mesmo tempo lhe facilite a compreensão e a apreensão textual. 

Com efeito, para que o professor possa propiciar todas essas oportunidades de 

aprendizado através da leitura, faz-se necessário que primeiramente o professor desperte 

em si mesmo o gosto por ler, ler por prazer, como afirma ANTUNES (2007/2008, p.31) 

“o trabalho de leitura na escola deve começar pelo professor, para que ele, o professor, 

se aproxime do livro, vença suas dificuldades pessoais, amplie seus conhecimentos e 

cultive o gosto pela leitura e pelas atividades com livros de leitura”, para aí sim 

desenvolver um planejamento pautado no objetivo acima descrito.  

Ao planejar atividades onde a literatura seja o foco principal, o professor deve ter 

em mente alguns pontos importantes como, por exemplo, variar sempre as estratégias, 

tornar as aulas as mais agradáveis possíveis, utilizar um acervo de livros diversificados 

onde a criança possa escolher o que quiser ler, dar liberdade ao aluno no sentido que ele 

só deverá ler se assim o quiser ler por prazer e não por imposição. Seguindo esses e 

outros passos importantes para conseguir alcançar o objetivo maior, que é o de 

desenvolver e consolidar as habilidades de leitura bem como de desenvolver o sentido 

crítico literário na mente da criança.  

Foi então baseado nestas perspectivas, nessa nova visão do trabalho com a 

literatura em sala de aula e na busca por melhorar o aprendizado nas escolas, que os 

bolsistas do PIBID se uniram em parceira junto a Escola Estadual João Godeiro, 

visando assim otimizar a formação docente dos professores e em contrapartida co-

formar os graduandos/bolsistas. 

 



DO IMGINÁRIO AO REAL: A LITERATURA QUE TEMOS LONGE DA 

LITERATURA QUE PENSAMOS 

A literatura traz consigo uma beleza indiscutível contida nas poesias, nos contos, 

nos livros, uma magia que inebria e fascina todos os que a ela tem acesso. Não há nada 

mais prazeroso do que viajar pelo fantástico mundo da magia propiciado pelas leituras, 

pelas imagens, pelos ricos detalhes com que descrevem os autores. Como descrevermos 

o olhar de uma criança presenciando uma história infantil contada por meio de 

gravuras? Quão inebriante é ver um menino pelos cantos fascinado com o desenrolar de 

uma trama dos super-heróis?  

Em se tratando de educação e não tão distante da realidade, constatamos através 

de observações colaborativas junto às turmas do fundamental I da Escola Estadual João 

Godeiro, escola parceira do PIBID, que a literatura trabalha em sala de aula recebe por 

sua vez um tratamento muito aquém do merecido. Tendo em vista sua importante e 

reconhecida força no âmbito da construção do processo de leitura, os professores da 

referida instituição ainda a deixam em segundo plano, ou então não a usam como aliada 

na construção do conhecimento.  

Através de observações e relatos orais ocorridos nos encontros e planejamentos, 

ficou claro que, muitos dos professores da escola acima mencionada acham que 

trabalhar a literatura em sala de aula de ensino infantil e fundamental é uma perda de 

tempo, e ainda alegam que as crianças não possuem maturidade o suficiente para 

entender as histórias contadas nos livros. Desta feita é bem verdade que o trabalho 

desenvolvido por esses profissionais tem sido com base em leituras mecânicas, ou mais 

ainda coloca CUNHA (1999, p.51) apontando que: 

 
“a ideia de que a leitura faz bem à criança ou ao jovem leva-nos a 

obrigá-los a ler, como lhes impúnhamos a colher de remédio, a 

injeção, a escova de dentes, a escola. Assim, é comum o menino 

sentir-se coagido, tendo de ler uma obra que não lhe diz nada, tendo 

de submeter-se a uma avaliação, e sendo punido se não cumprir...”. 

 

É daí então, que pensamos ter encontrado a resposta para tanto desinteresse pela 

leitura existente nas turmas do Ensino Fundamental da Escola Estadual João Godeiro, 

em especial na turma de 3°ano onde desenvolvemos atividades regularmente. Mediante 

o trabalho desenvolvido com relação à literatura nesta turma, os alunos demonstram 

profundo desinteresse pelo momento de leitura.  



Em virtude de estarmos inseridos semanalmente na escola e ainda pelo fato de 

termos como rotina no PIBID um encontro mensal para discutir sobre a escola num 

geral, foi que detectamos como pontos falhos no trabalho com a literatura: a estrutura 

organizacional do espaço que pensado para propiciar satisfação e envolvimento, bem 

como favorecer a viagem ao mundo imaginário, de fato não existe e o outro ponto é a 

escola conta como um acervo de livros limitado.  

Constatamos também que no momento destinado a leitura, os alunos permaneçam 

sentados enfileirados enquanto lêem, o que não torna-se atrativo enquanto momento 

agradável, e ainda, eles sequer têm a oportunidade de escolha e isso significa o mesmo 

que impor qual história tenham que ler. Além do que, o professor em nada contribui 

para a construção da ponte entre o livro e a situação real que está implícita na história 

lida.  

Quando muito, o que se é feito para interpretar o texto, são apenas desenhar os 

personagens que eles encontram ou ainda transcrever trechos, palavras, frases, cópias, 

mais nada. E em resposta a isso, na semana seguinte, já que a aula de literatura é 

ministrada uma vez por semana, as crianças geralmente não apresentam qualquer reação 

positiva quando o professor menciona ser “o momento de leitura”, chegando ao extremo 

de ser angustiante para esses pequeninos. Ao final a literatura acaba ficando apenas 

entre as duas capas do livro infantil, ou em cópias nas paredes da escola. 

Tudo isso pode ser visto e presenciado em qualquer sala de aula, onde o professor 

não desenvolve a literatura de maneira que esta vise à construção e aquisição da 

aprendizagem significativa, numa sala onde o professor não saiba como chegar ao aluno 

através da simples leitura de um livro.  

Contudo, e com base nas experiências vividas junto à turma do 3º ano do 

fundamental I, podemos então dizer que a chave do sucesso está nas mãos do professor, 

pois é só mediante um bom planejamento, conhecimento sobre o que está trabalhando e 

que objetivo almeja alcançar com suas metas, que o trabalho com a literatura pode 

alcançar resultados diferentes destes aqui apresentados. Itens estes que estão sendo 

colocados sempre em discussão e em prática nas reuniões mensais do PIBID, nos 

planejamentos das aulas bem como nas próprias aulas.  

 

 

 



ENSINANDO VÁRIOS PONTOS ATRAVÉS DE UM CONTO 

Sabemos que o ensinar vai muito além do repassar conhecimento. O ensinar 

ultrapassa as fronteiras da exposição de meros conceitos. Só o ensinar é que tem a 

capacidade de proporcionar o viajarmos pelo mundo imaginário sem que saiamos do 

lugar. Propor o ensino implica propor oportunidades, meios, formas, para que se 

aprenda.  

Isto posto, propor o ensino da leitura através da literatura é deveras propor 

múltiplas oportunidades para que se aprenda a ler, não de forma mecânica, mas que se 

aprenda a ler no sentido amplo da palavra. Quando mencionamos que uma criança 

aprendeu a ler, de imediato nos remete a idéia de que ela já é capaz de pronunciar as 

letras juntas de forma que as mesmas tenham sentido, porém aprender a ler é mais que 

isso, pois como diria Paulo Freire, a leitura do mundo precede a leitura da palavra, ou 

seja, só aprendemos a ler de fato, quando nos mostramos capazes de ler as imagens, as 

mensagens implícitas, quando encontramos o sentido do texto, enfim, ler vai além do 

pronunciar, ler é apreender o que se pronuncia. 

  E uma das mais belas formas de proporcionar e de ensinar a ler sob toda essa 

ótica, é o conto em sala de aula. Contar uma história é algo que se torna mágico, que 

produz uma energia singular para ambos, narrador e ouvintes. Como afirma BETTY 

COELHO (1996, p.11):  

 
A força da história é tamanha que narrador e ouvintes caminham 

juntos na trilha do enredo e corre uma vibração recíproca de 

sensibilidades, a ponto de diluir-se o ambiente real ante a magia da 

palavra que comove e enleva. A ação se desenvolve e nós 

participamos dela, ficando magicamente envolvidos com os 

personagens, ma sem perder o senso crítico, que é estimulado pelos 

enredos. 

 

E é então envolvido nessa magia que o professor consegue desenvolver as 

múltiplas aprendizagens dos alunos através de um meio prazeroso.  Essa magia aqui 

apresentada é despertada mediante todo o cenário mágico que é criado em torno da 

contação de histórias, não importando qual seja o seu gênero textual. Para tanto o 

professor precisa ser conhecedor de algumas estratégias e planejar o que será 

apresentado, como cita, por exemplo, a BETTY COELHO (1996, p. 13)  



Constatada a importância da história como fonte de prazer para a 

criança e a contribuição que oferece ao seu desenvolvimento, não se 

pode correr o risco de improvisar. O sucesso da narrativa depende de 

vários fatores que se interligam, sendo fundamental a elaboração de 

um plano, um roteiro, o sentido de organizar o desempenho do 

narrador, garantindo segurança e assegurando-lhe naturalidade. 

 

Pois bem, além do que a autora cita como importante, ainda tem alguns outros 

pontos que o professor precisa levar em consideração na hora de ofertar o conto para as 

crianças, como por exemplo, escolher um que tenha linguagem clara e fácil de ser 

entendida, ser de acordo com a faixa etária e com o gosto da criança, entre outros.  

Contudo, é de se julgar de extrema importância a preparação do ambiente, 

escolher sempre um lugar onde a criança possa ficar a vontade, relaxar, e com isso 

aproveitar ao máximo a história. Outro ponto bem interessante e que apresenta várias 

opções, são as formas de contação, onde o professor pode escolher uma que seja 

adaptável a qualquer situação vivenciada.   

Cada uma dessas formas de contação geram aprendizados diferentes. A contação 

com gravuras ensina a criança a ler as imagens, a interpretá-las; a contação através 

palavras leva a idealizar na mente o texto conta por letras; o reconto, ensina a expor a 

história sob a sua visão, conversar sobre o que foi contado, ensina a interpretar de forma 

prazerosa o texto fazendo assim a ligação entre a ficção e o real. Finalmente, 

percebemos que através do conto as crianças demonstram seus sentimentos, suas 

dificuldades, suas facilidades, oferecendo por tanto, meios para que o professor possa 

encontrar formas que atenta a todas essas necessidades, transformando-os em ensino e 

aprendizagem. 

 

ENSINE-ME QUE EU CONTO: O PAPEL DO PIBID NA FORMAÇÃO DO 

PROFESSOR FRENTE AO TRABALHO COM A LITERATURA 

É sabido que ao professor, pelo fato de estar envolvido com o ensino e 

aprendizagem sendo ele o sujeito que permeia os dois campos, cabe-lhe então a tarefa 

de estar sempre em busca do melhor, do mais avançado estudo, de uma formação 

melhor. Sob esta visão, surge o PIBID com o objetivo de buscar otimizar essa formação 

tanto dos ainda graduandos quanto dos já graduados e em pleno exercício e suas 

funções. 

É, portanto, nesta perspectiva de oferecer melhor formação que o programa levou 

para dentro de uma escola estadual a Escola João Godeiro, 15 bolsistas, no intuito de 



que fossem desenvolvidas algumas ações frente às necessidades encontradas neste 

espaço. Muitas foram às situações-problema lá encontradas, bem como em 

contrapartida, muitas foram às ações traçadas para minimizar essas situações. Um 

desses problemas é a falta de formação continuada dos professores desta escola para 

atuarem frente à realidade que se apresenta. 

Mediante muitas observações desenvolvidas nas salas de aulas pelos bolsistas do 

PIBID, ficou claro então que as professoras não apresentam preparação alguma para 

trabalhar a literatura em sala. Desta feita foram pensadas algumas estratégias de ensino, 

bolsistas em parceria com os professores, para que essa carência fosse amenizada. Após 

a divisão dos bolsistas pelo número de salas do ensino fundamental, foi iniciado um 

processo de intervenção onde através de maneiras lúdicas e de aulas interdisciplinares 

foi inserido na rotina das salas momentos que envolvessem as diversas formas de 

apresentar a literatura em seus múltiplos gêneros. 

A partir dessa vivência já nos ficou claro que o gosto antes relatado não haver, 

agora fluía de forma agradável, os alunos se mostraram receptivos as propostas, se 

interessavam pelo que era mostrado. Então surgiu mais inquietação a nossa frente, pois 

se os professores diziam que os alunos não gostavam desse tipo de atividade e através 

dessas ações ficou claro que não é bem assim, o que de fato está acontecendo? Com 

isso, voltamos a campo para ver de perto a prática desses docentes. Foi então que 

percebemos a dificuldade que os professores apresentam com relação à falta de 

formação para trabalhar com alguns recursos didáticos e paradidáticos. 

Frente a isso, foram criadas algumas atividades como o planejamento 

participativo onde os bolsistas ajudam na construção dos planos e de alguns recursos, 

bem como a ministrar as aulas e assim fazer com que algumas suposições que os 

próprios docentes faziam em relação à incapacidade dos alunos, fossem revertidas em 

encorajamento, para que eles pudessem dar continuidade às propostas por nós 

apresentadas. 

Outra proposta também já implantada foi a de promover oficinas para esses 

professores. Nestas oficinas são oferecidos suportes teórico e prático para o trabalho 

com os recursos didáticos, bem como meios de aprendizado conseguido através do 

manuseio desses recursos. Ficando assim afirmado o que diz ANTUNES ao relatar que 

“o trabalho de leitura na escola deve começar pelo professor”, iremos oferecer também 

a esses professores oficinas voltadas para como trabalhar a literatura no dia a dia da sala 

de aula, apresentando os diversos gêneros literários e as múltiplas maneiras de utilizá-



los, objetivando mostrar a estes o mundo mágico que está contido na leitura, 

enfatizando assim a afirmativa de para se alfabetizar é preciso que haja um contato real 

entre o professor, o livro e o aluno, tendo em vista que não se ensina aquilo que não se 

sabe. 

 

EM TERMOS DE CONCLUSÃO 

Mediante as experiências vivenciadas, os textos analisados e tomados como 

aporte teórico, podemos concluir então que o trabalho desenvolvido com base na 

literatura é perceptivelmente um trabalho envolto na magia, no encantamento, mas sem 

que se perca a criticidade e capacidade de desenvolver as diversas leituras. 

Concluímos também que os professores necessitam urgentemente terem seus 

olhos voltados para a importância de estarem sempre buscando aprimorar seus 

conhecimentos, seus saberes e o que é mais importante, avaliando suas práticas e ensino 

para que este resulte numa aprendizagem significativa. 

Um último ponto bem claro também é o quanto se faz importante à inserção de 

um programa como o PIBID nas escolas de hoje, tendo em vista que seu objetivo maior 

é o de oferecer suporte aos docentes, e em contrapartida colocar os graduandos em 

contato com situações que lhes permitam não só analisar as situações encontradas neste 

espaço, mas que lhes propicie oportunidades de pensar e traçar metas, que estas sejam 

colocadas em práticas e que se percebam resultados ou que pelo menos sejam 

reavaliados, levando os docentes a desenvolverem em sala a práxis pedagógica de que 

tanto se fala.  
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