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À Melissa 



 
 

O tempo anunciador... 

 

“(...) o mais importante e bonito, do mundo, é isso: que as pessoas não são sempre iguais, 

ainda não foram terminadas, mas, que elas estão sempre mudando. Afinam e desafinam. 

Verdade maior. ”                                                                                                                                              

(João Guimarães Rosa – Grande Sertão Veredas). 

  

 

 Democracia e alfabetização devem, compulsoriamente, considerar as circunstâncias e 

a velocidade das transformações a que o ser humano está sujeito, posto que são indissociáveis 

(FREIRE, 2014; MORAIS, 2013). Somente essa simbiose irá permitir o necessário 

desenvolvimento e o exercício da criticidade no cidadão em geral. 

 Transformações estão sempre acontecendo, ao mesmo tempo em que algumas 

necessidades e práticas estarão também sendo recorrentes, mesmo em épocas e momentos 

bastante diversos. Na educação, então, isso acontece com muita frequência.  Portanto, a 

transitoriedade, principalmente, tem quer ser entendida e considerada numa pesquisa como 

essa. 

 Mormente nesse tempo histórico de transição, que se apresenta o choque entre os 

valores emergentes- que buscam se afirmar e plenificar- e os valores tecnológicos, 

institucionais, organizacionais e sociais. 

No que tange à comunicação escrita, as mudanças têm sido brutais. Atualmente, as 

comunicações pessoais que permeiam nossas vidas, em boa parte, estão consubstanciadas nas 

redes sociais, construídas e operacionalizadas por algoritmos que definem o tipo de 

informação e ou comunicação com base num determinado perfil de usuário que costuma 

constituir um grupo, no qual são criados inúmeros filtros que mostram para nós aquilo que 

“acham” que queríamos ver.  

Essa comunicação vinculada a um determinado perfil e baseada em filtros cibernéticos 

cria as chamadas bolhas informacionais, em que todo mundo lê as mesmas coisas e concorda 

com quase tudo, não entendendo como é possível que existam pessoas que discordem. Tudo 

parece muito definido dentro da bolha, daí, o “baixo nível” geral dos comentários em sítios e 

redes sociais. Essa realidade está a dificultar muito a prática da literatura nas escolas. 

A não ser que se perceba que é importante aceitar o novo, não se pode recusar o velho: 

é necessária a aceitação de ambos, conforme ensina Freire (2014). 

Nesse contexto, Toffler (1973) afirmava que o ritmo da vida está intrinsecamente 

ligado ao conceito de transitoriedade, que quer dizer “rotatividade entre as relações que 



 
 

estabelecemos na vida, um rompimento ao apego às conexões do passado e à efemeridade das 

situações emergentes” (p. 34). Essa transitoriedade gesta um novo modo de ser e estar no 

mundo, exigindo “cada vez mais funções intelectuais e cada vez menos funções puramente 

instintivas e emocionais para a integração do homem” nessa sociedade (FREIRE, 2014, p. 

63). Freire, à época das décadas de 60/70, lutava pela transitividade crítica, capacitando o 

homem para um estado de mudança, de transição, que não fosse nem ingênua, nem 

desesperançosa, nem sectária. Assim argumentou: 

 

A transitividade crítica […] a que chegaríamos com uma educação dialogal e 

ativa, voltada para a responsabilidade social e política, se caracteriza pela 

profundidade na interpretação dos problemas. Pela substituição de 

explicações mágicas por princípios causais. […] Pela prática do diálogo, e 

não da polêmica. Pela receptividade ao novo, não apenas porque novo, e pela 

não recusa ao velho, só porque velho, mas pela aceitação de ambos, 

enquanto válidos. Por se inclinar sempre a arguições. (p.84) 

 

Como Freire (2014), cremos que a “alfabetização e a conscientização jamais se 

separam” (p. 11), sendo seu interesse central o debate da linguagem no contexto de uma 

prática social livre e crítica. “Liberdade e crítica que não podem se limitar às relações internas 

do grupo, mas que necessariamente se apresentam na tomada de consciência que este realiza 

de sua situação social” (p. 13).  

Esta pesquisa se materializa num momento de crise nacional (política, econômica, 

cultural, educacional, social). Vem imbuída de intencionalidade, pois, após analisar o 

processo de implantação e implementação de políticas educacionais que fomentam a leitura 

literária na rede municipal de ensino de Araçatuba/SP, aponta proposituras com vistas à 

formação do leitor literário. Tal orientação está respaldada na concepção que define 

competência literária como capital simbólico fundamental, favorecendo que se desenvolvam, 

entre as crianças, em fase de alfabetização, elevação do pensamento, consciência crítica, 

aquisição de autoestima, formação da identidade cultural, independência e capacidade para 

lidar com o mundo (em transição) à sua volta, ampliando, possivelmente, as possibilidades de 

êxito em seu percurso acadêmico e social. 

 Por oportuno e ousando estabelecer paralelos, a despeito do hiato de tempo que separa 

esta Tese do ensaio “Educação como prática da liberdade”, concluído por Paulo Freire em 

1967
1
, acreditamos haver pontos comuns entre os textos. 

                                                             
1 Época em que esteve exilado e que o Brasil experimentava uma ditadura civil-militar, deflagrada pelo Golpe 

Militar em 1964, perdurando até 1985. O termo ditadura civil-militar está relacionado com o fato de que houve 

amplo apoio de setores civis da população brasileira à tomada de poder por parte dos militares mais 

conservadores. 



 
 

Assim, os dois textos, em períodos históricos distintos, são marcados pelas condições 

especiais pela sociedade brasileira – “sociedade em partejamento” (FREIRE, 2014, p. 51), 

envolta em “violentos embates entre um tempo que se esvaziava, com seus valores, com suas 

peculiares formas de ser, e que ‘pretendia’ preservar-se e, um outro que estava por vir, 

buscando configurar-se” (idem). Esforço que, segundo Freire, não nasceu (nasce) do acaso, 

sendo uma tentativa de resposta aos desafios contidos naquela (nesta) passagem, a qual a 

sociedade da época vivenciava (vivencia). 

Hoje, salvo algumas considerações, provamos da mesma condição: necessidade de nos 

configurarmos enquanto sociedade, agora em uma aldeia global, necessitando de 

desenvolvimento, porém, atendendo às condições humanas e não só à lógica do mercado. Nas 

palavras do professor Fernando Horta, necessidade de “crescer e incluir, desenvolver e 

distribuir”, tornando possível que o povo exerça o poder.  

Assim posto, em diferentes épocas, lutamos por uma nova sociedade que, “sendo 

sujeito de si mesma, tivesse (tenha) no homem e no povo, sujeito de sua história” (idem), 

configurando-se, portanto, a necessidade de uma educação para o homem-sujeito, para o que é 

preciso que se construa a conscientização das massas brasileiras. 

Destarte, nossa luta, enquanto pesquisadora, permeia os princípios essenciais que 

estruturaram o círculo de cultura, peça fundamental no movimento de educação popular 

criado por Paulo Freire na década de 60, almejando, para o povo analfabeto brasileiro – a 

conquista da linguagem. Em outras palavras, significa colaborar para garantir, à população, o 

conhecimento necessário a cada período histórico vivido por meio de uma educação 

permanente. A educação permanente, neste estudo, está compreendida como uma educação 

que transforma e emancipa o sujeito. (FREIRE, 2014). É princípio em que acreditamos 

contribuir ao processo de humanização dos seres humanos, ressaltando o papel do 

conhecimento e da informação como variáveis centrais do poder e de suas potencialidades 

democratizadoras. (TEDESCO, 2006; MORAIS, 2013)  

Hoje, a conquista da linguagem não se limita à alfabetização, apenas. Meio século 

após a publicação do ensaio de Paulo Freire, há uma necessidade premente em saber ler e 

escrever com autonomia, com vistas à participação em contextos de práticas sociais. A 

aquisição da linguagem, hoje, inclui saber localizar informações explícitas e implícitas em 

textos de diferentes gêneros e temáticas, realizando inferências e estabelecendo relações entre 

texto e contexto, mesmo num mundo repleto de bolhas informacionais.  

Neste estudo, reportamo-nos à imprescindibilidade da leitura literária, levando-se em 

conta os fenômenos da fruição estética, de imaginação e de lirismo, assim como os múltiplos 

sentidos que o leitor pode produzir na leitura. Desejamos a formação do leitor literário, em 



 
 

um país democrático, por meio da alfabetização e conscientização das crianças brasileiras. 

Tais são nossas palavras geradoras. 

 É um trabalho responsável que considera a integralidade da escola pública com o 

contexto social, formando territórios educativos, tendo, no currículo, o elemento 

possibilitador /mediador do processo. 

 

Patrícia Cardoso Soares 

Araçatuba, 

primavera, 2017. 
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Trago no sangue e no sonho 

Falar castanho, verde olhar 

Fui batizado no fogo, 

Ouvindo e cantando 

Quem bebeu água da fonte 

Não vai se perder 

 

Trago no sonho 

E no sangue 

Motivos pra lutar, 

Ladeiras do divino 

E becos da fome. 

Quem cruzou 

Aquela ponte 

Não vai se esquecer. 

 

O que eu sou, 

Eu sou em par. 

Não cheguei sozinho 

Canções da minha dor, 

Canções do meu pesar, 

Canções do meu amor, 

Canções do meu amar 

 

Quem agora é distante 

Para não dizer 

O que eu sou, 

Eu sou em par 

Não cheguei sozinho 

 

(Castanho. Lenine; Carlos Posada) 
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RESUMO 
 

A presente tese de doutoramento teve o objetivo de analisar a forma como as intenções 

presentes nas propostas institucionais e pedagógicas, em relação à implantação e 

implementação de práticas de incentivo à leitura literária, por meio do Programa Nacional 

Biblioteca da Escola (PNBE) e do Pacto Nacional da Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), 

têm se concretizado no período de alfabetização (1º ao 3º Ano), na Rede Municipal de Ensino 

de Araçatuba/SP, entre os anos de 2009-2016. A compreensão frágil sobre a relevância da 

leitura literária no ciclo alfabetizador tem provocado a secundarização dos programas que 

propõem o incentivo a essa leitura, privando a criança do direito à fruição estética, do 

incentivo à elevação do pensamento, ao desenvolvimento da competência literária, entre 

outras variantes. A pesquisa foi de natureza qualitativa, com abordagem exploratória, 

analisando o percurso dos Programas, do nível macro ao micro, envolvendo 39 profissionais 

responsáveis pelo acompanhamento e implementação dos programas de leitura literária no 

município em questão. Para a coleta de dados, utilizaram-se a análise documental, a aplicação 

de questionários e o desenvolvimento de grupo focal. A análise da investigação, nos níveis 

descritos, foi feita a partir da Abordagem do Ciclo de Políticas (Policy Cycle Approach), 

contextualizando-a no âmbito das influências da internacionalização das políticas 

educacionais. Os resultados forneceram elementos que evidenciam ausência de compromisso 

político de gestores públicos, na priorização da leitura literária no currículo oficial, em 

diferentes contextos; necessidade de maior articulação entre os processos de nível macro e 

micro para análise, compreensão e implementação adequada da política, além da falta de 

planejamento de ações, pela Secretaria Municipal de Educação (SME) de Araçatuba, voltadas 

à leitura literária.  

PALAVRAS-CHAVE: Formação do Leitor Literário. Políticas Públicas. Currículo. 

Alfabetização. Escola Pública.  

 

  



 
 

ABSTRACT 

This doctoral thesis aimed to analyze how the intentions present in the institutional and 

pedagogical proposals, related to the implementation of practices to encourage literary 

reading, through the Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) and Pacto Nacional da 

Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) have taken place in the period of literacy (1st to 3rd 

year), in the Municipal Education Services in the city of Araçatuba / SP, between the years of 

2009-2016. The fragile understanding of the relevance of literary reading in the literacy cycle 

has led to a decrease of the importance given to the programs that propose the encouragement 

of this kind of reading, depriving the child of the right to aesthetic enjoyment, encouragement 

for the elevation of his or her level of thought and the development of literary competence, 

among others variants. This was a qualitative research, with exploratory approach through the 

analysis of the program’s development from macro to micro level, engaging 39 professionals 

who were on charge of monitoring and implementing the literary reading programs in 

Araçatuba-SP. For data collection, it was used the documental analysis, the application of 

questionnaires and the focus group. The investigation analysis, in the described levels, was 

made through Policy Cycle Approach in the context of the influence of the 

internationalization of educational politics. The results show elements that highlight the 

absence of political commitment from public officials of medium and high rank, in 

prioritizing the literary reading in the official curriculum, in different contexts; the need of 

better articulation between macro and micro level processes for analysis, understanding and 

adequate implementation of the policy, as well as the lack of planning of actions, by the 

Secretaria Municipal de Educação (SME) of Araçatuba, on what concerns the focus on 

literary readings. 

Keywords: Literary Literature Training. Public Policy. Curriculum. Literacy. Public School.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



 
 

 

 

 

    

                                       Epígrafe 1 

“[...] A tia tinha estendido no chão os papéis que tinha recebido de meu pai. 

Assim que o viu assomar, Rosi perguntou-lhe: 

- Explique como é que se faz? 

- Faz o quê? 

- Como é que uma pessoa consegue ler? Eu queria tanto saber... 

- Isso demora a aprender, Rosi. 

- Eu vi como você faz. Você passa o dedo pelas linhas e vai mexendo os 

lábios. Já fiz o mesmo e não escuto nada. Explique-me qual é o segredo. Eu 

aprendo rápido. 

O pai revirou os olhos e passeou as mãos sobre as folhas que jaziam na 

poeira. 

- Para ler esses papéis, Rosi, você precisa ficar parada. Completamente 

parada, os olhos, o corpo, a alma. Fica assim um tempo, como um caçador 

na emboscada. 

Se permanecesse imóvel por um tempo, aconteceria o inverso daquilo que 

ela esperava: as letras é que começariam a olhar para ela. E iriam segredar-

lhe histórias. Tudo aquilo parecem desenhos, mas dentro das letras estão 

vozes. Cada página é uma caixa infinita de vozes. Ao lermos, não somos o 

olho; somos o ouvido. E foi assim que falou KatiniNsambe. 

Rosi ajoelhou-se perante os papéis e permaneceu muito parada, à espera que 

as letras lhe falassem. ” (COUTO, 2015, p. 268) 

  

Diálogo entre o pai (KatiniNsambe) de Imani (protagonista) e sua tia Rosi 

(irmã de sua mãe). Katini e Imani eram os únicos na aldeia, a saber, ler e 

escrever.  

 

 

 

 

      Epígrafe 2 

“Pela janela enorme entrava luz, entrava o som dos passarinhos, entrava o 

som da água a pingar no tanque, entrava o cheiro da manhã, entrava o 

barulho das botas dos guardas da casa ao lado, entrava o grito do gato porque 

ele ia lutar com outro gato, entrava o barulho da despensa a ser aberta pela 

minha mãe, entrava o som de uma buzina, entrava uma mosca gorda, entrava 

uma libélula que nós chamávamos de helibélula, entrava o barulho do gato 

que depois da luta saltava pro telheiro de zinco, entrava o som do guarda a 

pousar a aká porque ia se deitar, entravam assobios, entrava muita luz mas, 

acima de tudo, entrava o cheiro do abacateiro, o cheiro do abacateiro que 

estava a acordar”. (ONDJAKI, 2014, p. 76) 
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INTRODUÇÃO 

 

Delimitando tema, tempo e espaço 

 

O tema desta tese é a leitura literária na perspectiva de políticas públicas voltadas à 

formação do leitor em literatura. Insere-se no eixo temático Políticas Públicas e Reformas 

Educacionais e Curriculares do Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP).  

O vasto território alusivo ao tema permitiu-nos uma infinidade de caminhos. Contudo, 

como bem pontuado e repetidamente lembrado nas aulas e orientações, era preciso escolher a 

direção e delimitar a abordagem (CHIZZOTTI, 2014). O caminho escolhido, assim, foi o de 

salientar a relevância da leitura literária, no ciclo alfabetizador (1º ao 3º Ano), para além das 

escolhas didáticas, como direito da criança à fruição estética; para a formação do homem-

sujeito, para a elevação do pensamento e para o desenvolvimento da competência literária em 

crianças nesse período de escolaridade, matriculadas na rede de ensino do município de 

Araçatuba, estado de São Paulo, Brasil.  

Não obstante, o caminho ainda continuava vasto e sentimos a necessidade de estreitá-

lo um pouco mais, a fim de que o percurso se apresentasse de maneira clara. O fito foi, então, 

concentrar-se: a) no Programa Nacional Biblioteca na Escola (PNBE) – propósito de compor 

e distribuir acervos para as bibliotecas das escolas públicas brasileiras, no segmento da 

Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II, Ensino Médio), incluindo 

também, a partir de 2010, a Educação de Jovens e Adultos (EJA), ofertando número 

significativo de livros às escolas. É executado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE), em parceria com a Secretaria de Educação Básica do Ministério da 

Educação (SEB/MEC) (PAIVA, 2012). b) no Pacto Nacional da Alfabetização na Idade 

Certa (PNAIC) – compromisso formal, assumido em 2012, pelos governos federal, do 

Distrito Federal, dos estados e municípios, de assegurar que todas as crianças estejam 

alfabetizadas até os oito anos de idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental. Valoriza a 

formação continuada de professores alfabetizadores e a distribuição de materiais didáticos 

para os docentes e alunos, bem como se utiliza de sistema de avaliação, gestão e 

monitoramento. É desenvolvido pelo Centro de Estudos em Educação e Linguagem da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e executado pelo Ministério da Educação e 

Cultura (MEC). (BRASIL, 2012b) 
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São dois programas principais para a promoção e o incentivo à leitura literária: o 

PNBE, instituído em 2007, integra as ações “Por Uma Política de Formação de Leitores” 
2
, 

com foco na constituição de acervo das bibliotecas escolares e o PNAIC, implantado em 

2013, com cerne na sala de aula (alfabetização), orienta para a leitura deleite. 

A confluência entre os dois programas nos permitiu analisar a forma como as 

intenções presentes nas propostas institucionais e pedagógicas, em relação à implantação e 

implementação de práticas de incentivo à leitura literária, por meio do PNBE e PNAIC, têm 

se concretizado, no período de alfabetização, na rede de ensino em foco. Analisa-se o 

percurso dos programas, do nível macro ao micro, desde o contexto de produção e como são 

recebidos e efetivados (ou não) no “chão” da escola do município, no período de agosto de 

2009 a dezembro de 2016. 

Destacamos que a concepção teórica que sustenta o objeto de pesquisa fundamenta-se 

em três princípios elementares: a leitura como “libertação e poder” (FREIRE, 1983 e 2014; 

MACHADO, 2001); o princípio da “literatura como direito” (CANDIDO, 1989) e o princípio 

de que a “competência literária é capital simbólico fundamental” (BOURDIEU, 1982 e 1994; 

AZEVEDO, 2006). 

 

Os (des)caminhos da leitura literária na escola e a motivação para a pesquisa 

 

Ler literatura é um direito. Por meio dela, podemos ter acesso à inesgotável fonte de 

saberes (social, cultural, comportamental, científico, político, histórico, geográfico, 

psicológico, sensorial, amoroso, sexual, etc.) (DAMAZO, 2015). Para o acesso a esses 

saberes, imprescindíveis à (con)vivência em sociedade, necessitamos desenvolver a 

competência literária
3
, entendida como conhecimento e domínio dos códigos, convenções e 

princípios sociais e culturais que regulam os processos de produção e de recepção das 

mensagens literárias (AZEVEDO, 2006).  

Competência que, entendemos, deva ser desenvolvida na escola, na mais tenra idade, 

com ênfase no período alfabetizador, por meio do letramento literário (COSSON, 2006), no 

                                                             
2
Ações desenvolvidas e implementadas pelo Ministério da Educação, considerando ainda: a qualificação dos 

recursos humanos (formação continuada de profissionais da escola e da biblioteca – professores, gestores e 

demais agentes responsáveis pela área da leitura); ampliação das oportunidades de acesso de alunos, professores 

e comunidade a diferentes materiais de leitura (parcerias e redes de leitura em Centros de Leitura Multimídia); 

acompanhamento e avaliação das ações desenvolvidas.  
3
 A este propósito, Fernando Azevedo sinaliza que Adrian Pilkington (1994) indica numerosas reservas. Sobre a 

conceptualização do termo competência literária, Pilkington propõe, segundo Azevedo, que a explicação dos 

efeitos estéticos de uma obra literária seja encontrada “exclusivamente numa interpretação consistente com o 

princípio da relevância”. (AZEVEDO, 2006, p. 39) 
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que se refere ao processo de escolarização da literatura, refletindo sobre sua presença na 

escola e no seu uso de forma adequada (SOARES, 2011). 

Torna-se primordial, assim, oportunizar tal conhecimento nos espaços escolares, desde 

a mais tenra idade. Contudo, o modelo curricular vigente – tradicional, linear e fragmentado, 

não considera o “caráter indivisível da cultura em seus componentes literários e científicos, 

emocionais e relacionais, perceptivos e analíticos” (PAPADOULOS, 2005, p. 33), fator que 

impossibilita um encontro mais profícuo entre livros e leitores. 

Nesse diapasão, políticas públicas que favoreçam a promoção da leitura literária são 

imprescindíveis, pois, no contexto da sociedade brasileira, elas se constituem em “uma forma 

de reverter a tendência histórica de restrição do acesso aos livros e à leitura, como bem 

cultural privilegiado, a limitadas parcelas da população”. (BRASIL, 2009, p. 9).  

Observar no contexto da prática, como essas políticas educacionais estão sendo 

implementadas, no município em questão, é o diferencial, pois exige a análise de como a 

política é (re)interpretada pelos profissionais que atuam no “chão” da escola (nível micro das 

políticas) analisando as relações de poder, de resistências, etc. (MAINARDES, 2006). Liame 

determinante à formação de futuros leitores literários, pois, muitas pessoas no Brasil, como a 

personagem Rosi citada na epígrafe um, estão à espera que as letras lhes falem, que lhes 

segredem histórias; sujeitos de pouca idade, ou, naquela mais avançada, habitantes de aldeias, 

vilarejos, de pequenas ou grandes cidades.  

Essas políticas, como o PNBE e PNAIC, respeitando suas especificidades, tornam-se 

um possível caminho para que o direito à competência literária seja assegurado. Com base no 

discorrido, busca-se considerar a seguinte questão: como a leitura literária é vivenciada no 

ciclo alfabetizador na rede de ensino em foco e como pode influenciar a alfabetização, para 

além das escolhas didáticas, tendo o PNBE e o PNAIC como instrumento de incentivo? 

Como Bartolomeu Campo de Queiroz, em ensaio intitulado “Literatura: leitura de 

mundo, criação de palavra”, temos a convicção que necessitamos ler o nosso entorno, pela 

leitura racional. Contudo é basilar que a leitura também aconteça em nível sensorial e 

emocional. Nesses níveis, segundo Martins (1994) nos fixamos no terreno das emoções para 

“flanarmos”, “nos desconectarmos” do mundo e dos problemas imediatos da vida. 

Leitura que, neste ínterim, ultrapassa o “ato de decifrar signos gráficos que traduzem a 

linguagem oral, de forma a tomar conhecimento do conteúdo de um texto escrito” 
4
. 

Referimo-nos ao ato de ler de forma mais abrangente que, além do olhar e decifrar, possibilite 

o “escutar das letras” e das “infinidades de vozes” presentes nos textos. 

                                                             
4
Definição de leitura, baseada na ideia clássica de alfabetização, constante do dicionário Houaiss. 
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Os livros, escreveu Umberto Eco em O nome da rosa, “não são feitos para 

acreditarmos neles, mas para serem submetidos a investigações. Diante de um livro não 

devemos perguntar o que diz, mas o que quer dizer” (1983, p. 361). Leitura e compreensão 

que nos é possível por meio de uma educação literária para a elevação do pensamento, 

(AZEVEDO, 2006, 2013; COELHO, 2000; BLANCA-ANA, 2013); para a formação do 

homem sujeito, crítico, que se configura como autor de sua história (FREIRE, 2014).  

Nessa perspectiva, situa-se a motivação para a pesquisa – a leitura literária como 

direito humano – sendo, capital simbólico fundamental
5
 (Bourdieu, 1982; 2002; Azevedo, 

2006). Capital simbólico é conceito utilizado pelo sociólogo Bourdieu, permitindo-nos 

compreender alguns fenômenos que, de certa forma, nos parecem insondáveis, como os 

fenômenos de dominação, caracterizados pelo conhecimento e comunicação, por exemplo. 

Termo que se baseia e unifica as ideias de conceitos como capital social, capital econômico e 

capital cultural, conceitos que se constituem como poder estruturante porque são estruturados 

e encadeados pelos sistemas simbólicos (como a escola).  

De acordo com o sociólogo, o detentor do capital simbólico é que constituiria a 

verdadeira classe dominante por deter o poder social que é produzido de forma interativa 

(BOURDIEU, 1982). De um modo geral, podemos conceituá-lo como uma medida de 

prestígio ou de carisma que um indivíduo ou instituição possui em determinado campo, 

permitindo desfrutar de uma posição de destaque frente a um campo e a outrem. Dessa forma, 

segundo Bourdieu (2002), torna-se, também, um instrumento de violência simbólica, ao 

impor seu “peso” sobre os que não o possuem, ou possuem em quantidade ou qualidade 

inferior ao desejável em um determinado campo.  

No caso da educação, considerada capital cultural, considera-se que ele se acumula na 

forma de conhecimentos apreendidos, acesso a livros, diplomas. Essa é a orientação em que 

nos respaldamos para definir a competência literária como capital simbólico fundamental, 

permitindo às crianças brasileiras, em fase de alfabetização, além de dominar os códigos, 

convenções e princípios sociais para compreender as mensagens, por meio dos enredos 

literários, a possibilidade de adquirir autoestima, identidade cultural, independência e 

capacidade para lidar com o mundo à sua volta (Tuttle & Paquete, 1991), fatores que poderão 

lhes permitir êxito em seu percurso acadêmico e social. Negar esse conhecimento, segundo 

Antonio Candido (1989), é mutilar nossa humanidade, porque “pelo fato de dar forma aos 

                                                             
5
No texto literário convivem modelos simbólicos de uma cultura que interpela o leitor, sujeito que não pode 

alhear-se do seu estatuto de ser social e, consequentemente, de agente de transformações ideológicas (GIP de 

Leitura, p. 17). 
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sentimentos e à visão do mundo, a literatura nos organiza, nos liberta do caos e, portanto, nos 

humaniza”. (p. 122) 

Humanização, entendida pelo autor, como 

 

“[…] 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. A literatura 

desenvolve em nós a quota de humanidade na medida em que nos torna mais 

compreensivos e abertos à natureza, à sociedade e ao semelhante” (p. 117). 

 

Com base nessas premissas, a pesquisadora, na condição de partícipe do Sistema de 

Educação de Araçatuba, e observadora das dificuldades em favorecer que seus alunos tenham 

acesso a esse tipo de conhecimento, optou por, a partir do PNBE e PNAIC, contextualizar a 

educação municipal, dentro do ciclo alfabetizador, por intermédio do olhar de:  

 

a) 1 (um) Coordenador Local (CL) do PNAIC: Servidor efetivo da Secretaria 

Municipal de Educação (SME). O Coordenador Local constitui a equipe 

central da SME, juntamente com os Orientadores de Estudos (OE). É o elo 

entre a gestão central do programa (Universidades) com equipe central da 

SME e professores alfabetizadores (escolas). O CL supervisiona o 

desenvolvimento do programa nas escolas de seu território, por meio de 

visitas periódicas para o monitoramento do PNAIC, com o intuito de 

sugerir, às instituições formadoras (Universidades), possibilidades de apoio 

especial às escolas mais vulneráveis. Também é de sua competência a 

definição de metas de aprendizagem para as escolas; elaboração de 

relatórios periódicos das atividades desenvolvidas; produção de 

instrumentos de avaliação e acompanhamento do desempenho dos alunos; 

análise e sistematização de dados de avaliação para subsidiar a construção 

de planos e mecanismos de intervenção e apoio às escolas; coordenação de 

processo de discussão e disseminação de resultados de avaliações 

institucionais e externas e uso dos resultados para a melhoria da 

aprendizagem; identificação de fatores que determinam a aprendizagem dos 

alunos; identificação e disseminação de boas práticas; monitoramento, 

avaliação e proposição de ajustes e melhorias na implementação do PNAIC 

em âmbito local; e planejamento de caminhos que possam promover a 
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melhoria da aprendizagem de forma sustentável e autônoma nos anos 

subsequentes. (BRASIL, 2012c; 2016) 

 

b) 5 (cinco) Orientadores de Estudos (OE) do PNAIC: têm como função 

organizar e executar a formação dos professores alfabetizadores (PA) nos 

mesmos princípios formativos que receberam do professor formador  

vinculado às universidades públicas brasileiras. É de sua competência, 

também, acompanhar a prática pedagógica dos cursistas do PNAIC, bem 

como buscar, junto às instituições formadoras, aos professores da rede e na 

Internet, recursos e estratégias didáticas que levem à resolução de 

problemas detectados nas escolas. (BRASIL, 2012c; 2016) 

 

c) 2 (dois) Orientadores Pedagógicos (OP) da SME: docentes efetivos nas 

unidades escolares da rede municipal de ensino, atuando em função-

atividade como OP. Têm como atribuição, dentre outras, orientar as 

atividades de ensino nas unidades escolares pertencentes à rede municipal 

de ensino, auxiliando e subsidiando o planejamento e execução do trabalho 

pedagógico, bem como orientando as atividades de estudo e pesquisa, em 

momentos de formação, para os profissionais em educação básica. 

 

d) 27 (vinte e sete)
6
 Coordenadores Pedagógicos (CP) das escolas municipais 

de ensino fundamental: docentes efetivos nas unidades escolares da rede 

municipal de ensino, atuando em função-atividade como CP, tendo como 

atribuição, dentre outras, a de coordenar as atividades de ensino e 

aprendizagem na unidade escolar, bem como promover formação 

continuada aos profissionais da escola, planejar, supervisionar, orientar e 

avaliar essas atividades, assegurando a regularidade no desenvolvimento do 

processo educativo. (ARAÇATUBA, 2009) 

 

e) 6 (seis) Professores Alfabetizadores (PA) das escolas da rede de ensino em 

questão: professores de educação básica I (PEB-I), docentes efetivos que 

compõem o quadro de magistério da SME. Ministram aulas conforme o 

calendário escolar que expõe os dias letivos e horas-aula estabelecidos. São 

                                                             
6
A Rede de Ensino em questão possui 29 escolas de ensino fundamental (Ciclo I), públicas. Destas, duas 

unidades localizam-se em área de assentamentos e tendo uma CP para atender as duas unidades. Uma outra 

unidade na área rural que, pelo número de alunos atendidos, não faz jus à função de CP. 
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os responsáveis em elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta 

pedagógica da escola, em conformidade com a SME. Também devem 

participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à 

avaliação e ao desenvolvimento profissional (ARAÇATUBA, 2009). 

Utilizamos, por critério de escolha destes professores, a participação nas 

formações do PNAIC, desde a sua implantação, em 2013.  

 

Adotando uma abordagem qualitativa, analisa-se o percurso da política de incentivo à 

formação do leitor literário, por meio do acompanhamento do PNBE e do PNAIC, do nível 

macro ao micro – desde o contexto de produção da política (propositura do Estado para o 

ensino da leitura literária); a intercessão da Secretaria Municipal de Educação (SME) de 

Araçatuba no contexto meso (esfera de organização do município) e; como é recebida e 

efetivada no “chão” da escola, âmbito da sala de aula, na esfera micro. Os dados derivam de 

pesquisa bibliográfica, documental, questionário e grupo focal com os sujeitos mencionados. 

 

 

O percurso da pesquisadora e sua relação com o universo da leitura 

 

Alexandre O’Neill, poeta português (1924-1986), em seu poema Mesa dos Sonhos
7
, 

exprime, de uma maneira especial, sentimentos e formas de estar no mundo. Escreve: “Ao 

lado do homem vou crescendo [...] defendendo-me da morte povoando de novos sonhos a 

vida”. Embora todos os sonhos, projetos e ideias comecem, primeiramente, dentro de cada 

ser, não os realizamos sozinhos. Precisamos da (in)completude do outro a nos completar. 

Também, nunca é demais (re)lembrar de nosso papel no mundo. Para tanto, sempre 

recorro aos livros, em especial, aos de poesia, para fortalecer e revigorar meu pertencimento 

ao universo. A arte da poesia é a arte do ser, pois 

 

a poesia é a minha explicação com o universo, a minha convivência com as 

coisas, a minha participação no real, o meu encontro com as vozes e as 

imagens. Por isso o poema fala não de uma vida ideal, mas sim de uma vida 

concreta: ângulo da janela, ressonância das ruas, das cidades e dos quartos, 

sombras dos muros, aparição dos rostos, silêncio, distância e brilho das 

estrelas, respiração da noite, perfume da tília e do orégão. (ANDRESSEN, 

1967 apud REIS, 1995, p. 511). 

 

 

                                                             
7
 Esse poema será apresentado na íntegra no capítulo 3 deste estudo, com vistas a retratar o Estágio Sanduíche 

realizado pela pesquisadora, na Universidade do Minho em Braga/Portugal. 
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Assim como os poetas portugueses aqui citados, considero que a nossa relação com o 

universo deve se pautar no entendimento de que somos seres imprescindíveis e especiais e o 

nosso trabalho/labor nos fortalece e nos humaniza. Todo trabalho advém do outro e destina-se 

ao outro, seja pela produção, pelo consumo ou vivência(s) (ou por todos esses fatores em uma 

ordem não necessariamente sequencial ou hierárquica). Essa relação nos permite ter a clareza 

do trabalho prestado como forma, exclusivamente, de subsistência material e, também, de 

relações, de ajuda ao próximo e de pertencimento.  

Enquanto profissional da educação, apoiada em Sophia de Mello Breyner Andressen, 

posiciono-me como uma artesã educacional (poética), tentando contribuir com a formação 

leitora das crianças brasileiras, para além da alfabetização, a fim de que tenham acesso às 

formas sofisticadas e abrangentes de leitura, povoando de novos sonhos a vida.  

É imperioso esclarecer que o interesse pela formação leitora da criança em contextos 

sociais de leitura e escrita (como no Mestrado) vem delineando a formação acadêmica desta 

pesquisadora, associado às experiências profissionais por ela exercidas. No caso desta 

pesquisa, em nível de doutorado, o interesse em aprofundar a questão, com vistas à leitura 

literária, surgiu com o retorno da investigadora à gestão escolar após três anos (2009-2012) 

ocupando cargos em comissão junto à Secretaria Municipal de Educação (SME). Pode-se 

perceber que a atividade do gestor escolar fica limitada às esferas administrativas e 

funcionais, reduzindo o tempo para atuação na área pedagógica, principalmente no tocante ao 

auxílio à equipe e à comunidade (CP, professores, educadores, pais, alunos) para 

entendimento das políticas educacionais propostas para o trabalho com a leitura literária. 

Ainda neste contexto, evidenciaram-se os resultados de avaliações internas e externas 

de níveis de alfabetização dos alunos do município, resultados que corroboram com índices 

nacionais, principalmente no ensino da leitura. Tomando por referência os índices percebidos 

na ANA
8
/2013, em seu primeiro ano de aplicação, observou-se que os alunos, em sua maioria, 

são capazes de localizar informações explícitas no texto e fazer conexões simples, com pouco 

domínio das estratégias de compreensão. 

No âmbito da SME, observou-se que, mesmo com a boa intenção dos profissionais 

que atuam junto ao órgão municipal, há falta de planejamento e ações direcionadas que 

priorizem a formação do leitor literário, como se observa na ausência de intenções no Projeto 

Político Pedagógico Institucional (PPPI) da própria SME; na estrutura curricular vigente; na 

                                                             
8
 Avaliação externa realizada pelo Ministério da Educação (MEC) com alunos de 3º ano do Ensino Fundamental 

de todo o país, anualmente. A prova é o instrumento do MEC para acompanhar a eficácia do Pacto Nacional de 

Alfabetização na Idade Certa (PNAIC). É uma avaliação censitária, permitindo que se avalie o sistema escolar 

como um todo. Serve, portanto, para pautar a definição de políticas públicas que busquem a melhoria da 

alfabetização. Fonte: Site oficial portal.mec.gov.br 
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insuficiência de recursos humanos com competência técnica para a tarefa; na ausência de 

bibliotecas nas unidades escolares e da figura do bibliotecário ou outro educador responsável 

(específico) pela mediação entre livro e leitor. 

A experiência da gestão, no âmbito da escola e da SME, possibilitou-me, assim, um 

olhar mais nítido sobre a necessidade da SME e das escolas assumirem, como centro de suas 

atividades, a formação de leitores (em qualquer suporte) e sobre a importância de se 

analisarem as políticas públicas para a formação leitora no Brasil, especialmente neste período 

conturbado em nível nacional (político, econômico, social) que o país atravessa, de tensões 

nos direitos humanos e políticos. Tensões essas, no entendimento de Santos (2013), fruto das 

perspectivas ou ideologias hegemônicas, neoliberais, eurocêntricas e economicistas (que se 

pretende fazer universal), naturalmente se contrapondo à luta por direitos (que, também, se 

intenciona universal). Inquietudes que afetam e repercutem no currículo proposto 

(CHIZZOTTI, 2012), nos diferentes níveis de ensino, promovendo mudanças nas políticas 

educacionais em esfera federal, estadual e municipal. Por estar diretamente envolvido o 

âmbito municipal, justifica-se propositura da pesquisa, ainda mais porque o ciclo 

alfabetizador está sob responsabilidade dos municípios, na maior parte do país. 

Na atual conjuntura social, política, cultural, surge-nos um tipo de leitor com perfil e 

características incertas, repercutindo diretamente no trabalho realizado na escola, em especial 

na fase de alfabetização, que, conforme orientações curriculares nacionais, é o período em que 

se espera que a formação leitora seja consolidada. Esse novo leitor, segundo Calçada (2009) 

exige responsabilização dos 

 

diferentes mediadores de leitura – Família, Escola e outros agentes sociais – 

para uma intervenção que, necessariamente, se quer mais precoce, e que 

permita que a formação de leitores se faça de forma consistente, dada a 

maior complexificação e exigência que as competências literácitas
9
 vêm 

assumindo nos nossos dias. (p. 7) 

 

Entre as competências literácitas apontadas por Calçada, o letramento literário, como 

um dos usos sociais da escrita, proporciona um modo privilegiado de inserção na cultura 

letrada, uma vez que conduz ao domínio da palavra por ela mesma (SOARES, 2004; 

COSSON, 2006; LOMAS, 2006). É um tipo de letramento singular, pois tem uma relação 

                                                             
9
 Termo usado em Portugal (país de origem e onde vive a pesquisadora Maria Teresa Calçada) para definir 

conhecimentos sobre a linguagem oral e escrita, incluindo a educação literária. Moraes (2013, p. 19) observa que 

“O conceito de literacia tem sido central num debate que envolve, de maneira geral, as aprendizagens e a 

formação do indivíduo na sua relação com a sociedade e em que se opõem orientações epistemológicas, 

metodológicas e ideológicas. São os chamados modelos cultural, do capital humano e das capacitações”. 

Paradigmas que serão tratados no capítulo 1 deste estudo. No Brasil, a literacia corresponde ao termo 

letramento. 
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diferenciada com a escrita, sendo definido por Lomas (2006) como uma capacidade específica 

que possibilita tanto a produção de estruturas poéticas, como a compreensão dos seus efeitos.  

Diante de tais premissas e amparados em Azevedo (2006), citando Bourdieu (1982 e 

1994), assumimos um posicionamento crítico pela democratização da leitura literária, no ciclo 

de alfabetização, considerando-a, como já explicitado, capital simbólico fundamental, pois 

contribui para a formação intelectual dos sujeitos, numa perspectiva que supere o ensino 

bancário e meramente instrumental da leitura (FREIRE, 1983).  

O trabalho com textos literários promove a construção de sentido quando da 

integração das dimensões estéticas, de recepção e fruição que caracterizam a linguagem 

literária (REIS, 2015). 

Assim posto e partindo do pressuposto de que o objetivo principal das escolas é 

proporcionar conhecimento sistêmico e que esse conhecimento costuma ser oferecido aos 

alunos de forma fragmentada, a competência literária poderá, ainda, ser um meio de 

catalisar/dinamizar esses conhecimentos fragmentados, possibilitando com e por intermédio 

da leitura literária, a aprendizagem das habilidades e competências exigidas pela já instituída 

(e percebida) sociedade do conhecimento: uma aprendizagem que aconteça ao longo da vida 

(Lifelong Learning) (DELOURS, 1998). 

Embora reconheçamos a perspectiva da Unesco para a educação que se quer 

permanente – educação que considera as necessidades e incentiva as potencialidades do 

sujeito, promovendo a autonomia, com vistas às perspectivas do mercado, nosso viés pauta-se 

na perspectiva crítica, ou seja, em uma educação que transforma e emancipa o sujeito 

(FREIRE, 2014), contribuindo para o processo de humanização. Então, nesse contexto, 

capital simbólico fundamental seria o conhecimento, em toda a acepção da palavra, a partir de 

uma visão existencialista e dialética de mundo, evidenciando a importância da educabilidade 

do ser humano, como ser em permanente formação, educando-se a partir das relações sociais 

que estabelece (FREIRE, 1997).  

Freire (2014) ainda explicita que a educação é, também, um processo histórico e 

sociocultural, porque se desenvolve no tempo humano, através das histórias de vida dos 

indivíduos e da história da sociedade. Entendimento que nos conduz a reconhecer, que na 

atualidade, o conhecimento ganha cada vez maior relevância, o que leva muitos autores a 

afirmar que vivemos em uma sociedade do conhecimento. Essa sociedade, segundo Gadotti 

(2000), aspira por uma educação com múltiplas oportunidades de aprendizagem, bem como a 

mobilização das diferentes linguagens que o sujeito utiliza para se expressar e se relacionar 

(como a linguagem artística, corporal, oral, escrita). Os desafios para essa competência são 

enormes e o autor indica algumas consequências/necessidades:  
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ensinar a pensar, saber comunicar-se, saber pesquisar; ter raciocínio lógico; 

fazer síntese e elaborações teóricas; saber organizar o seu próprio trabalho; ter 

disciplina para os trabalhos; ser independente e autônomo; saber articular o 

conhecimento com a prática; ser aprendiz autônomo e à distância. 

(GADOTTI, 2000, p. 6) 

 

 Assentimos que essas necessidades apontadas por Gadotti são reais e necessárias em 

se tratando de uma educação que deve ser contínua, baseada nos quatro pilares fundamentais: 

saber conhecer; saber fazer; saber viver junto; saber ser (DELOURS, 1998), com pretensões 

para o desenvolvimento de crianças e jovens ao futuro que se avizinha. Por conseguinte, os 

sujeitos precisam de uma formação que os capacite para responder a tais necessidades e as 

escolas públicas se configuram em espaço privilegiado para oferta da educação pretendida, 

principalmente em relação à formação do leitor competente à altura de seu tempo. 

 

 

A organização do texto 

 

Na busca por contribuir com a democratização da leitura literária e para um melhor 

entendimento sobre o estudo, dividimos o presente trabalho em cinco partes: 

O primeiro capítulo dedica-se a uma observação (panorama) da tradição curricular no 

Brasil (CHIZZOTTI, 2012) e, sobre como a escola pública brasileira, ao longo dos anos, 

concebe e organiza o ensino da leitura ao longo do processo de alfabetização das crianças (da 

decodificação à produção de sentidos), (SOARES, 2004). 

Salienta-se, nessa parte do estudo que, apesar dos avanços, nossas escolas ainda 

apresentam muitos problemas, principalmente o de não garantir os direitos à aprendizagem 

qualitativa, no ciclo alfabetizador. Dentre esses direitos, é prioritário o ensino da leitura e 

escrita, tal como previsto no artigo 32 da Lei 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional.  

“O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito 

na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a 

formação básica do cidadão, mediante:  

I – o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos 

o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 

II – a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 

tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 

III – o desenvolvimento das capacidades de aprendizagem, tendo em vista a 

aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 

IV – o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade 

humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social”. 

(BRASIL, 1996) 
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Em um contexto democrático, o ato de ler, em diferentes suportes, torna-se crucial 

para que possamos nos organizar social e politicamente. Assim, é imperioso analisar, também, 

os modelos de aprendizagem a que se vincula a alfabetização. Com base em Morais (2013) 

verificamos os modelos, cultural, do capital humano e das capacitações, pretendendo 

corroborar com as discussões que não dissociam o conhecimento formal das ideologias a elas 

relacionadas, lembrando Paulo Freire, que nos ensina que o currículo não é neutro, bem como 

não o são as intenções.  

Nessa vertente, trataremos, nesse mesmo capítulo, da imprescindibilidade do 

desenvolvimento da competência literária no ciclo alfabetizador, mormente no seu uso para 

além das escolhas didáticas. Estudos bibliográficos e a análise de documentos sobre a 

natureza fundamental da literatura infantil e o seu papel no espaço escolar possibilitaram-nos 

uma visão mais próxima da realidade vivida na escola que, a partir dos anos 70, despertou seu 

interesse pela produção literária voltada para a criança. Empenhada em conquistar leitores na 

mais tenra idade, a escola, então, redescobre a literatura e as editoras descobrem a escola. 

Como consequência, segundo Silva (2009), esse movimento “pôs em ação um processo 

dialético de estímulo e concorrência envolvendo escritores, ilustradores, editores e livreiros” 

(p. 11), responsáveis pela avalanche de obras que chegavam todos os anos, no mercado e, em 

especial, nos espaços escolares.  

Assim posto, percebendo a importância da leitura, nos mais diversos suportes, para a 

formação do cidadão no século XX; o interesse das escolas pela literatura; o rico filão 

comercial representado pela clientela escolar incentivando a produção de livros infantis; a 

preocupação dos especialistas com a qualidade do texto escrito, bem como com a qualidade 

gráfica e o valor artístico das ilustrações, governo e universidades lançam programas 

específicos de incentivo, escolha, compra e distribuição de livros de literatura para as 

instituições públicas escolares, mormente na década de 90.  

Considerando a escola um espaço privilegiado para o encontro entre o leitor e o livro 

(COELHO, 2000), destacamos que o conceito de capital simbólico fundamental será tratado, 

não no sentido de posição social, mas do poder que a leitura nos oferece de conscientização, 

libertação e humanização. Aqui encontramos aporte em Paulo Freire indicando a importância 

da escola pública para a promoção da leitura (nos mais variados suportes), posto que é nessa 

instituição que a maioria das crianças brasileiras tem contato com a literatura.  

Mesmo reconhecendo a instituição Escola como espaço de produção e reprodução das 

desigualdades sociais (Bourdieu, 1982), é pelo olhar de Freire (2014) que visualizaremos a 
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competência literária, sendo a escola pública o espaço para o desenvolvimento desse 

conhecimento.  

O segundo capítulo analisa as políticas educacionais que promovem e incentivam a 

educação literária no Brasil (e no município em questão), com olhar especialmente voltado ao 

PNBE, que hoje representa a principal política de escolha, compra e distribuição de livros de 

literatura no país e ao PNAIC, política precípua de alfabetização, que se caracteriza pela 

integração e estruturação, a partir da formação continuada dos professores do ciclo 

alfabetizador com diversas ações, materiais e referências curriculares e pedagógicas do MEC. 

Buscou-se entender como esses programas se concretizam (ou não) no “chão” da 

escola. Para tanto, PNBE e PNAIC foram contextualizados em três níveis principais que, 

segundo Afonso (2012), são imprescindíveis na compreensão das intenções do Estado para 

com a educação de sua população: a) nível macro de ensino, buscando compreender o que o 

Estado propõe para o ensino literário nas escolas, a partir da análise dos documentos do 

PNBE e PNAIC; b) nível meso, esfera organizacional e institucional (Secretaria Municipal de 

Educação), por meio do olhar do coordenador e orientador de estudos do PNAIC e dos 

orientadores pedagógicos da SME; c) no nível micro, âmbito das relações, da escola e da sala 

de aula, a fim de analisar, por meio de questionário e grupo focal, como as políticas se 

efetivam (ou não) na escola – o coordenador pedagógico e o professor alfabetizador sendo os 

responsáveis primeiros pela implementação destas políticas. Nesse nível de análise, apoiamo-

nos nos dizeres e orientações de Renata Junqueira de Souza, sobre o significado de “observar 

e analisar o trabalho de quem ‘faz a roda girar’” em relação à implementação das políticas 

educacionais. Pela análise empreendida, buscou-se entender como a relação entre o macro e o 

micro se estabelece. 

A análise da investigação, nos níveis acima descritos, foi feita a partir da Abordagem 

do Ciclo de Políticas (Policy Cycle Approach), formulada por Ball e colaboradores (BOWE, 

1992), contextualizando-a a partir da admissão das influências da internacionalização das 

políticas educacionais, ou seja, em um nível apontado por Afonso (2001; 2012) como sendo – 

mega (nível mais global). 

Realizar a análise, com base na abordagem de Ball, pareceu-nos mais adequado, uma 

vez que se percorre os níveis apontados, além da percepção de que a referida abordagem tem 

sido utilizada para o estudo de políticas ou programas educacionais, com base em três 

contextos principais
10

: contexto de influência, o contexto da produção de texto, contexto da 

                                                             
10

 Em 1994, no livro Education reform: acritical and post-structural approach, Ball expande o ciclo de políticas 

incluindo mais dois contextos: contexto dos resultados (efeitos) e o contexto das estratégias políticas (BOWE E 

BALL, 1992). 
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prática. A opção permitiu-nos a análise dos processos de tomada de decisão e relações de 

poder que os sujeitos estabelecem frente às políticas educacionais (AFONSO, 2012; LIMA, 

2011).  

No que se relaciona ao nível mega, as organizações internacionais e supranacionais
11

 

vêm tendo um papel de destaque na organização das políticas educacionais nacionais que, por 

sua vez, se direcionam para atender as demandas do mundo contemporâneo que se estrutura 

em sociedades política, econômica e culturalmente com tendências globalizadas, em que a 

educação se configura como tema central nos debates internacionais, diante da nova agenda 

de Desenvolvimento Sustentável Pós-2015
12

, que aspira a ser o novo marco global para o 

desenvolvimento. 

Achamos necessário, também, uma reflexão sobre o currículo proposto nesse período 

de escolarização, uma vez que é importante ter a clareza dos propósitos educacionais 

estabelecidos, reputando que os estudos e a reflexão sobre as políticas educacionais, que 

promovem e asseguram o ensino da leitura literária no Brasil, tornam-se relevantes, nesse 

momento, em razão da reforma curricular que está em curso, tendo sua ancoragem na 

elaboração da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).  

Em se tratando do Brasil, que possui Unidades Federativas com autonomia de gestão, 

consideramos que a BNCC seja o primeiro nível de concretização do currículo, pois ele vai 

sendo (ou pelo menos deveria ser) complementado pelos sistemas de ensino estadual, 

municipal e, posteriormente, em cada escola, por meio do Projeto Político Pedagógico (PPP). 

Dessa maneira, a BNCC, como instrumento regulador, mas também como projeto cultural e 

educacional (GIMENO SACRISTÁN, 2013), precisa ser objetiva quando se trata da educação 

literária e trazer em seu bojo as conceituações necessárias à compreensão e ao trabalho dos 

profissionais nos diferentes níveis de ensino. 

                                                             
11

Exemplos de Organizações Internacionais: Organização das Nações Unidas (ONU); União Europeia (UE); 

Organização Mundial do Comércio (OMC); Organização das Nações Unidas Para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO); Mercado Comum do Sul (MERCOSUL); União de Nações Sul-Americanas (UNA-SUL); 

Programa das Nações Unidas Para o Desenvolvimento (PNUD). 
12

A Agenda de Desenvolvimento Sustentável Pós-2015, agora chamada Agenda 2030, corresponde a um 

conjunto de programas, ações e diretrizes que orientarão os trabalhos das Nações Unidas e de seus países 

membros rumo ao desenvolvimento sustentável. Oficialmente adotada pelos Chefes de Estado e de Governo do 

mundo todo na “Cúpula das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável 2015”, evento ocorrido na sede 

da ONU, em Nova York, nos dias 25 a 27 de setembro de 2015. A agenda foi elaborada com base na Declaração 

do Milênio e nas conquistas dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) firmados na conferência 

Rio+20 em setembro de 2012, tratando de desafios novos e emergentes. A redução da pobreza e a proteção do 

nosso planeta estão no cerne dessa nova agenda, fundamentada nos princípios dos direitos humanos, da 

igualdade e da sustentabilidade. A Agenda 2030 não se limita a propor os ODM, mas trata igualmente dos meios 

de implementação que permitirão a concretização desses objetivos e de suas metas. Esse debate engloba questões 

de alcance sistêmico, como financiamento para o desenvolvimento, transferência de tecnologia, capacitação 

técnica e comércio internacional. (Fonte: http://www.itamaraty.gov.br/) 
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É preciso ter a perceptibilidade sobre se a BNCC, bem como as políticas educacionais 

estão mais preocupadas com o êxito e o resultado escolar, síntese do pensamento hegemônico 

empresarial sobre como a vida social deve ser organizada, ou se a preocupação encontra-se na 

ampliação das possibilidades e das referências vitais dos indivíduos (GIMENO SACRISTÁN, 

2013).   

Na sequência, reconhecendo que o ensino da leitura e da leitura literária se tornou uma 

demanda para todas as nações, seja pelo viés de mercado e/ou de desenvolvimento social, a 

fim de que tenhamos aprimorado a quota de humanidade entre nós (CANDIDO, 1989), 

discorreremos, no terceiro capítulo, sobre a realização, por esta pesquisadora, de estágio no 

exterior como forma de incrementar a produção científica deste estudo. A esse respeito, 

Chizzotti e Ponce (2012), alertam-nos que, para compreender um fenômeno local é necessário 

uma análise contextualizada que considere as intercorrências da realidade maior em que se 

insere, adquirindo conhecimentos sobre o tema pesquisado em contextos distintos. Assim, 

realizamos estágio pelo Programa de Doutoramento Sanduíche no Exterior (PDSE) financiado 

pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior (Capes), junto ao 

Instituto de Educação (IE), Departamento de Estudos Integrados de Literacia, Didática e 

Supervisão (DEILDS) da Universidade do Minho (UMinho), Campus de Gualtar em 

Braga/Portugal.  

Salientando a necessidade de entender a perspectiva global, tendo uma visão 

integradora, relataremos a experiência em contexto português, com elevada atenção às 

políticas internacionais. Isso porque a opção do estágio no país lusitano, além de dever-se às 

relações históricas e afetivas entre Brasil e Portugal, ocorreu pelo conhecimento de que, em 

matéria de registros, a linguagem da literatura infantil brasileira, nasce lusitana, “legítima”
13

 

(MACHADO, 2012, p. 44); pela participação de Portugal na União Europeia (UE)
14

 – como 

país membro e participante de pesquisas relacionadas às competências literácicas. O ensino 

de competências de leitura crítica, como exigência da própria democracia, tem se acentuado 

no bloco europeu em razão das necessidades dos indivíduos de fazer uso social da leitura e da 

escrita na sociedade contemporânea (NEW LONDON GROUP, 1996; GEPE, 2010). 

Outro fator preponderante foi a cooperação entre as universidades PUC/SP e UMinho, 

possibilitando um intercâmbio interprogramas e interáreas do conhecimento, o que Campos e 

                                                             
13

Desembarcou no Brasil com D. João VI, que nos trouxe o acervo real de livros e deu início à Biblioteca 

Nacional. A obra mais antiga para crianças, desse acervo, é o Tesouro de Meninas ou Diálogos entre uma sábia 

aia e suas discípulas. (MACHADO, 2012). 
14

 Maior comunidade integrada de democracias do mundo, formada atualmente por 28 (vinte e oito) países com 

maior espaço livre de comércio mundial. Por meio dessa integração, Portugal passou a ter acesso a fundos 

estruturais e de coesão que contribuíram significativamente para o desenvolvimento e modernização do país, 

incluindo a área educacional. Fonte: Site oficial europa.eu 
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Favero (1994) consideram imprescindível para atender as novas perspectivas educacionais e a 

melhoria da qualidade da pesquisa educacional no Brasil. Utilizando de maneira mais 

adequada os resultados na “formulação, implantação e acompanhamento das políticas 

públicas na área de educação, tanto para a formação do pesquisador, como a garantia de 

condições favoráveis para a sua atuação” (p. 15-16). 

O estudo da criança em fase inicial de escolarização, sob orientação do Prof. Dr. 

Fernando José Fraga de Azevedo
15

, cuja linha de trabalho se baseia na literatura infanto-

juvenil e na formação de leitores, também favoreceu a escolha do país. Entende a 

pesquisadora que compreender a capacidade leitora de uma criança, em fase inicial de 

escolarização, como algo além da alfabetização, é um fator essencial à formação para a 

cidadania.  

No quarto capítulo, apresentamos o delineamento desta pesquisa, considerada 

qualitativa. De forma concisa, relatamos as etapas da construção deste estudo, salientando a 

singularidade de cada momento, que, como bem observado por Chizzotti (2013), é uno, 

fazendo parte de um todo. Desta forma, com base no autor, podemos considerar que todos os 

sujeitos envolvidos (participantes ativos e colaboradores) são coautores de processo de 

produção do conhecimento a ser incorporado na ação, resultando no presente estudo. A 

análise das informações advindas da coleta de dados, realizada por meio de pesquisa 

bibliográfica e documental, questionário e grupo focal, será apresentada na sequência, no 

quinto capítulo. 

As considerações finais, incumbem-se de apontar as pedras no caminho, 

parafraseando o poeta brasileiro, Carlos Drummond de Andrade, delineando os desafios do 

Brasil e, complementarmente, de Araçatuba para formar leitores literários.  São desafios 

advindos das observações no campo empírico, dos estudos bibliográficos e documentais, bem 

como das análises efetuadas por meio dos dados coletados.  

Contudo, a responsabilidade de pesquisadora e o compromisso com minha atuação no 

campo educacional, não me permite apenas indicar as pedras, mas, também, pensar e elaborar 

propostas para transformar Araçatuba em cidade leitora, garantindo o direito à experiência da 

                                                             
15

 Docente do Instituto de Educação da Universidade do Minho, sendo responsável pela regência de unidades 

curriculares de pós-graduação nas áreas da Literatura Infantil e Juvenil e Formação de Leitores. É Doutor em 

Ciências da Literatura e membro do Centro de Investigação em Estudos da Criança (CIEC), integrando 

igualmente o Observatório de Literatura Infanto-Juvenil (OBLIJ); a Rede Internacional de Universidades 

Leitoras (RIUL) e a comissão responsável pela seleção dos livros recomendados pelo Plano Nacional de Leitura 

(PNL). Possui obras publicadas nos domínios da hermenêutica textual, literatura infantil e formação de leitores. 

É professor co- orientador da presente pesquisa. 
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comunicação literária, em especial a de potencial recepção infantil, pelas crianças (enquanto 

leitores e escritores), no período de alfabetização.  
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1. A ESCOLA PÚBLICA BRASILEIRA, O ENSINO DA LEITURA NO CICLO 

ALFABETIZADOR E A LITERATURA INFANTIL 

  

A educação pública brasileira, apesar do tímido avanço, ainda apresenta muitos 

problemas a serem resolvidos, que vão além da aprovação e desempenho dos alunos nas 

avaliações externas. Diante de um país de grandes dimensões, com culturas variadas e 

desigualdades acentuadas, há indicativos e expectativas de que o alcance da melhora esteja 

distante, considerando que o foco do Estado se volta, quase que exclusivamente, ao 

cumprimento de metas. 

Não faremos aqui uma análise do papel do Estado, porém, é imperioso destacar que 

parte dos desencontros e tropeços que os sistemas educacionais do Brasil vivenciam são 

oriundos, em grande medida, das propostas educacionais híbridas (CHIZZOTTI e PONCE, 

2012).  E, em se tratando de pesquisa que tem em seu bojo o estudo de políticas educacionais, 

escola e currículo, é preciso considerar que as opções socioeducativas, assim como as 

definições das finalidades educacionais, na organização pedagógica, conteúdos e métodos 

escolares, são estabelecidas pelos Estados Nacionais, considerando as condições histórico-

sociais vivenciadas (idem). 

 De acordo com os autores, o currículo proposto no Brasil tem base em dois modelos – 

“o de tradição republicana e o de extração liberal” (p. 26), que se estabelecem de forma não 

harmoniosa.  

O currículo de tradição republicana é centralizado e o ensino é gratuito, financiado e 

regulado pelo Estado. Atende o ideal de “universalidade como fundamento da democracia e 

da formação da cidadania de modo a assegurar o que considera conhecimentos básicos 

indispensáveis a todos os cidadãos” (p. 26). Tem suas bases desenvolvidas na primeira metade 

do século XIX, sobretudo na Alemanha, França, Holanda e Suíça, influenciando os sistemas 

de educação na Europa e continente latino-americano (em especial, no Brasil). A outra 

corrente tem base em um sistema descentralizado, no qual, ainda que supervisionada pelo 

Estado, tem organização proposta pela iniciativa privada (CHIZZOTTI e PONCE, 2012). Sua 

base vincula-se aos Estados exemplares de tradição liberal, como a Inglaterra e os EUA, 

sendo os mais explicitados na atualidade. 

As duas tradições históricas, segundo os autores, “geraram impactos diferentes nos 

currículos escolares” (p. 26). O Brasil, que tem a sua tradição mais próxima à escola francesa, 

vivencia de maneira mais enfática e visível, a partir da segunda metade do século XX e no 

XXI, o encontro (ou desencontro) das duas tradições. Esse movimento gerou (e gera) 

propostas curriculares híbridas e contraditórias. “A superposição das duas tradições não 
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ocorre sem desacordos, incoerências, enfrentamentos e problemas” (p. 26). Geram diferentes 

concepções ideológicas; políticas educacionais descontínuas e ineficazes, atreladas à troca de 

governos e; perda de qualidade. 

Este último, ou seja, a perda da qualidade, sendo fator do alardeante movimento, 

sentido nos discursos do governo e por parte dos grandes grupos empresariais que surgem 

como “salvadores da pátria” para melhoria da educação nacional, operacionalizando a 

transferência da gestão educacional pública para o setor privado. Discurso este, é importante 

que se diga, já observado, em leitura prévia, do documento preliminar da Base Comum 

Curricular Nacional e no PNE em vigência.  

O sistema de educação municipal tornou-se pioneiro na transferência da elaboração e 

gestão do currículo escolar para corporações privadas, sendo a adoção de apostilas e 

iniciativas de formação dos educadores os principais produtos adquiridos com dinheiro 

público. Araçatuba (ainda) não vivencia tal opção, em que o Estado tem transferido a 

responsabilidade para o setor privado, mantendo posição de gerenciador (LIMA, 2014). 

Observamos, porém, a tentativa de municípios vizinhos em conciliar modelos curriculares 

híbridos (público e privado).  

Essa complexidade de formas pelas quais as forças de mercado, explicitamente ou não, 

têm ampliado sua atuação, junto à educação pública tem nos deixado em alerta, uma vez que 

percebemos a dificuldade dos municípios, responsáveis pelos anos iniciais do ensino 

fundamental, em assegurar que os alunos tenham o domínio da leitura e escrita no ciclo 

alfabetizador. 

Em contrapartida, torna-se importante não perder de vista as conquistas históricas, em 

nível macro e micro, relativas à escolarização. Assim sendo, sem a pretensão da credulidade 

incauta, reconhecemos que o país, em termos de conceber e implantar políticas educacionais, 

vem amadurecendo. Chizzotti e Ponce (2012) delegam esse crescimento a dois princípios e 

um objetivo fundamental: “ter uma base nacional comum no currículo brasileiro, valorizar os 

sujeitos envolvidos no processo curricular e não perder de vista e ampliar o direito à educação 

escolar” (p. 26). 

Como os autores, percebemos a melhora na área pública, traduzida pela 

universalização do ensino básico a partir da década de noventa e, posteriormente, nas duas 

primeiras décadas do novo século, observamos que o acesso se estende, também, ao ensino 

superior, mediante as políticas afirmativas que ganharam lugar, como o PROUNI e o FIES. 

Sob a égide de governos populares que assumiram uma nova feição de Estado, por 

meio da distribuição de renda e da experimentação de políticas educacionais emancipatórias, 

verificou-se a inclusão da criança pequena no sistema educacional; o ensino fundamental 
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passou a ter duração de nove anos; houve aumento do número de crianças com necessidades 

especiais atendidas em salas regulares, como resultado da implantação da política nacional de 

educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Verificou-se, ainda, política de 

continuidade em relação à formação dos educadores brasileiros, por meio da Rede Nacional 

de Formação de Professores e do desenvolvimento de programas de formação continuada 

como o Pró-Letramento e o PNAIC aos docentes que atuam no ciclo alfabetizador. 

Porém, diante da complexidade da realidade econômica e social do país, o avanço na 

área da educação continua lento e novas demandas surgiram: fluxo, aprendizagem 

(competência para ler, escrever e calcular), formação de professores (inicial e continuada), 

carreira docente, projeto pedagógico, avaliações, definição das expectativas de aprendizagem, 

financiamento. 

Demandas que, em cada etapa específica, têm um conjunto de questões que afetam a 

oferta de serviços educacionais de qualidade devendo ser tratadas com responsabilidade e 

coragem em cada esfera de governo. Freire (2014) indica que a sociedade como um todo 

precisa ter consciência dessa realidade para que a mudança aconteça de maneira significativa. 

Para tanto, as políticas públicas devem estar imbuídas de um sentido de urgência, 

como a que se refere ao direito à alfabetização e à literacia (letramento), à instrução e à 

cultura. Contudo, como sinalizado por Morais (2013, p.13), “as potencialidades de acesso a 

estes direitos são desiguais desde o nascimento”. Quando o acesso passa a ser possível, nos 

deparamos com um segundo fator – a qualidade. Nossas escolas de ensino fundamental 

(ciclos iniciais), geridas, em sua maioria, pelos governos municipais, não conseguem, de 

forma qualitativa, garantir às crianças o que consideramos básico: aprender a ler, escrever e 

calcular.  

Em relação à literacia, que pressupõe uma utilização eficiente e frequente da leitura e 

da escrita, a questão é ainda mais sofrível. O autor, destaque-se, sinaliza que garanti-la, no 

período de alfabetização, abre caminhos à utilização das habilidades de leitura e escrita em 

atividades que vão além do alfabetismo. Perpassa as atividades de aquisição, transmissão e, 

eventualmente, da produção de conhecimento.  

Esse princípio nos motivou a escolher como foco deste estudo, o ciclo alfabetizador, 

período em que se espera que a formação leitora seja consolidada por meio da 

transversalização da competência leitora e escritora, ou seja, comprometendo as demais 

disciplinas e as experiências prévias dos alunos, mobilizando os conhecimentos adquiridos 

(dentro e fora da escola). Consideramos a formação da competência literária, no processo de 

letramento, imprescindível. Isso significa assumir, a despeito da dimensão e das diferenças 
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sociais presentes em todo o país, que toda criança tem direito assegurado de ter desenvolvida 

a base de conhecimentos adequada à faixa etária. 

Sobre a literacia, Morais ainda explicita que pode ser entendida em dois sentidos: 

como habilidades, que vai além do nível básico do meramente alfabetizado (ler e escrever 

com autonomia). O autor considera que o nível básico se caracteriza pelos níveis hábeis ou 

eficientes, “aqueles em que lemos e escrevemos automaticamente as palavras da língua, isto é, 

sem termos de construir intencionalmente e sequencialmente o seu reconhecimento (na 

leitura) e a sua forma visual (na escrita)” (p. 18). Complementa o autor que, “tanto o nível 

básico, quanto o hábil podem ser avaliado de maneira rigorosa” (idem). 

Entender a literacia no segundo sentido – o da prática produtiva da leitura e da 

escrita, exige, segundo o autor, entender que esse fator varia segundo os conteúdos em que se 

exerce e conforme o aproveitamento que o sujeito de literacia – o letrado – retira dela.  

Entendimento que se aproxima do desenvolvimento de competências relevantes na atual 

sociedade (DELOURS, 1998) e que, de acordo com Gadotti (2000), requer a mobilização das 

diferentes linguagens que o sujeito utiliza para se expressar e se relacionar: a linguagem 

artística, corporal, oral, escrita.  

Exige-se da educação que, desde a mais tenra idade, haja a aprendizagem de saber 

pensar, de comunicar-se, de pesquisar, de raciocinar, de elaborar sínteses, de ter disciplina 

para os estudos e trabalhos, de ser independente e aprendiz autônomo (presencial ou à 

distância), de saber articular o conhecimento com a prática (GADOTTI, 2000). 

Para tanto, Morais (2013) distingue quatro tipos de literacia: a pragmática, com fins 

utilitários; a de divertimento; a de conhecimento, que inclui a científica e; a estética, que 

compreende a literária. Segundo Morais (2013, p. 19)  

 

O conceito de literacia tem sido central num debate que envolve, de maneira 

geral, as aprendizagens e a formação do indivíduo na sua relação com a 

sociedade e em que se opõem orientações epistemológicas, metodológicas e 

ideológicas. São os chamados modelos cultural, do capital humano e das 

capacitações. 

 

 Importa-nos, aqui, realizar um excurso a estes modelos para entender essa relação 

entre o ensino e as ideologias que os sustentam e a cultura constituída pelos conteúdos do 

currículo (GIMENO SACRISTÁN, 2013). Isso porque, segundo o autor, na ação de ensinar 

“não se transmite literatura, conhecimento social ou ciência de modo abstrato, mas um pouco 

de tudo isso modelado especialmente pelos usos e contextos escolares” (p. 20), permeados 

pela sociedade. 

 O currículo não é neutro, desde suas origens 
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tem se mostrado uma invenção reguladora do conteúdo e das práticas 

envolvidas nos processos de ensino e aprendizagem; ou seja, ele se comporta 

como um instrumento que tem a capacidade de estruturar a escolarização, a 

vida nos centros educacionais e as práticas pedagógicas, pois dispõe, 

transmite e impõe regras, normas e uma ordem que são determinantes. Esse 

instrumento e sua potencialidade se mostram por meio de seus usos e 

hábitos, do funcionamento da instituição escolar, na divisão do tempo, na 

especialização dos professores e, fundamentalmente, na ordem da 

aprendizagem. (GIMENO SACRISTÁN, p. 20) 

 

  

Reconhecemos que para a construção do conhecimento na escola, existem agentes 

culturais mediadores, como os professores, livros e demais materiais didáticos, como os 

advindos do PNBE e PNAIC. Ademais, Gimeno Sacristán ainda coloca que a maneira de 

utilizar esse material (o uso) e as propostas do desenvolvimento do currículo, seguem padrões, 

diretrizes e normas com base em tradições que os sustentam. Vejamos o que Morais (2013) 

sinaliza sobre as aprendizagens, com base em modelos conceituais e a formação do indivíduo 

na sua relação com a sociedade. 

 

1.1 Os Modelos de Aprendizagem  

 

1.1.1 O modelo cultural 

 

No modelo cultural, as aprendizagens como a leitura, a escrita e a matemática são 

práticas sociais que devem ser interpretadas relativamente ao contexto cultural da sua 

aquisição. O autor explicita que esse relativismo é criticável. Reconhece que as descobertas e 

invenções ocorrem em um contexto social, contudo, reforça que não podemos desconsiderar 

que 

 

os algoritmos que intervêm nas operações aritméticas não dependem de 

fatores sociais. Do mesmo modo, a invenção do alfabeto e a emergência da 

habilidade de ler e escrever no sistema alfabético só foi possível por serem 

consistentes com propriedades biológicas da linguagem e da cognição 

(MORAIS, 2013, p.19) 

 

  

O autor defende que os fundamentos da escrita e da literacia alfabéticas são biológicos 

e cognitivos, mas a sua invenção é social e cultural. Revela que o modelo cultural menospreza 

o processo de aprendizagem e ignora o que a ciência experimental tem revelado sobre as 

exigências e as consequências cognitivas dessas aquisições. 
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Morais reconhece que o modelo cultural é promovido pela pedagogia crítica e busca 

em Paulo Freire o exemplo que apresenta a alfabetização e a literacia como construções 

sociais, alicerçadas num projeto ético e político, as quais, dependendo da ideologia dominante 

(conservadora ou progressista) seriam, respectivamente, técnicas puras ou formas de 

conscientização dos povos. Distingue e reforça que as políticas de alfabetização e de 

promoção da literacia são influenciadas por ideologias; contudo, não acredita ser legítimo 

inferir daí que a sua eficácia dependerá da ideologia que a inspirou. 

Entendemos o posicionamento do autor e coadunamos com a necessidade de as 

escolas e profissionais se pautarem, também, com rigor científico e factual no ensino da 

leitura e escrita, pois, para ler livros de literatura (e outros suportes), a criança precisa 

dominar os códigos da língua. Contudo, salientamos que é preciso saber considerar os 

fundamentos biológicos e cognitivos, bem como o social e cultural, pois quando a leitura é 

automática, instrumental, “eliminam-se os atos reflexivos que envolvem este processo, 

privando o leitor da possibilidade de interagir com o texto e de se constituir nele” (SILVA; 

CARBONARI, 2001, p. 110). Para nós, o ensino da leitura é 

 

[...] atividade dinâmica de recriação dos sentidos existentes no texto, 

quer sejam deliberadamente expressos ou simplesmente intuídos a 

partir da experiência de vida do leitor, numa relação de 

intertextualidade que enriquece e amplia o sentido imediato daquilo 

que é lido (BRANDÃO; MICHELETTI, 2001, p. 17-29). 

 

 Podemos entender, assim, que o objetivo do trabalho com leitura na escola deve ser o 

de formar leitores competentes. Tarefa que, na visão de Silveira (1998, p. 136), poderia ser 

facilitada se o espaço destinado ao ensino da leitura não fosse tão mínimo, com tipologias 

reduzidas de textos e situado somente no período da alfabetização, quando o aluno aprende a 

reconhecer as letras, seus sons e as palavras escritas. 

Nesse sentido, Silveira (2001, p. 136) ainda relata sobre a importância de se ensinar 

como processar sociocognitiva e interacionalmente as informações oferecidas pelo texto antes 

de avaliar o aluno como leitor. Entenda-se o procedimento Sociocognitivo e Interacional 

como “o processamento cognitivo das informações lidas, produzindo interacionalmente 

conhecimentos novos para o leitor” (SILVEIRA, 1998, p. 141). 

Assim sendo, o ensino da leitura não pode se restringir somente ao momento da 

alfabetização e nem ser entendido de maneira simplista, como a decodificação e 

reconhecimento da palavra escrita (SILVEIRA, 1998, p. 137). Também não pode ser 

compreendido como produção sonora de estímulos visuais (SILVA; CARBONARI, 2001, p. 

96). Tais ações, entendidas somente como nas formas discorridas acima – as mais praticadas 
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em nossas escolas, promovem apenas “a simples aquisição de hábitos e comportamento e não 

o desenvolvimento da consciência e do espírito crítico dos educandos” (SILVA; 

CARBONARI, 2001, p. 96), tão pouco produzem interacionalmente conhecimentos novos 

para o leitor (SILVEIRA, 1998, p. 137).  

Como definir o leitor competente? Ele se revela como aquele que consegue  

 

[...] além de decifrar um código, assimilar estruturas gramaticais complexas 

e aprimorar a linguagem, consegue se expressar, aprende a dizer o que quer e 

é crítico. Contribui com o texto, sabe olhar para o contexto e percebe a 

realidade a sua volta. E consegue reconhecer e ler diferentes tipos de texto. 

Sim, porque esse leitor pode até sentir dificuldades ao deparar com um texto 

mais complexo — as grandes obras literárias —, mas ele não sente medo ou 

tem preconceito (Venturelli, 1995, p. 178). 
 

Além disso, o leitor competente deve conseguir estabelecer relações entre o texto que 

lê e outros textos já lidos. (BRASIL, 1997). A competência de leitura permite ao sujeito a 

vinculação entre o lido e o vivido (SILVA; CARBONARI, 2001). A leitura deve proporcionar 

o exercício da crítica, o prazer libertário e de mudança (FREIRE, 1983). Nesse sentido, 

acreditamos que a diretriz sócio-cultural-interacionista, pautada na criticidade e no rigor 

científico, como defendido por Morais (2013), seja o ponto comum no ensino da leitura. 

 Silva e Carbonari (2001, p. 107) nos remetem à necessidade de uma “leitura 

polissêmica”, ou seja, atribuição de uma multiplicidade de sentidos (em geral, ignorada pela 

escola), superando o ensino instrumentalizado, em que não há situação de leitura enquanto 

atividade de produção e reconstrução de sentido, generalizando a falta de problematização do 

texto.  

 

1.1.2 O modelo do capital humano 

 

A ideia de que a teoria do capital está intrinsecamente ligada ao ser humano reverbera 

na educação em geral, implicando diretamente no processo de alfabetização (MORAIS, 2013) 

e do currículo (GIMENO SACRISTÁN, 2013). De acordo com Morais, o conceito refere-se 

ao “conjunto de habilidades, qualificações e experiências que influenciam a produtividade e o 

rendimento do indivíduo capitalista” (p.21). Essa teoria está ligada ao surgimento da 

disciplina Economia da Educação, nos Estados Unidos, em meados das décadas de 1950 de 

1960. Seu precursor foi Theodore W. Schultz, professor do departamento de economia da 

Universidade de Chicago. Morais (2013) cita Schultz (1961) e Denison (1962) para reforçar 

que esses estudiosos do crescimento econômico passaram a incluir o capital humano entre 
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suas causas, calculando a parte de crescimento que se deve à educação. Reforça Morais que, o 

saber e a habilidade são contributivos no aumento do valor e do uso dos bens e na qualidade 

dos serviços em que intervêm, porém, a sua repercussão na retribuição da força de trabalho é 

limitada.  

De grande valor de uso para a sociedade capitalista, a economia da educação tornou-se 

uma questão crucial para o crescimento e a produção de lucros de capital humano, tendo na 

gestão dos recursos humanos na sociedade, nas empresas e nas instituições seu componente 

essencial. 

A aceitação desse modelo, segundo Morais (2013) gera algumas consequências no 

âmbito educacional:  

a) concepção de seres humanos como produtores econômicos e de cidadãos 

consumidores movidos pelo autointeresse, pelo custo/benefício, racionalidade, 

homogeneização. “O indivíduo assume-se como valor econômico e procura 

otimizá-lo” (p. 22).  O modelo é caracterizado abertamente com a compra e 

venda de jogadores de futebol, por exemplo. 

b) Há um desvirtuamento do conceito de capital como defendido no marxismo 

que se referia à “riqueza obtida através da não remuneração de uma parte do 

valor criado pelo trabalho” (MORAIS, 2013, p.22). Considerando o conjunto 

das forças produtivas (aptidões, saberes, habilidades e experiências 

individuais), esconde-se o papel específico do capital (material) na economia e 

na sociedade capitalista. Salienta-se que o trabalhador, nessa falsa perspectiva, 

se vê como o capitalista, não se dando conta que “o capitalista não coloca seu 

próprio capital humano no mercado, só o seu capital material e financeiro” 

(Idem). 

c) A orientação educacional pauta-se pelo viés do “investimento no capital 

humano” (Idem), deixando de formar indivíduos livres, sujeitos e criadores de 

conhecimento, com valores éticos e capacidade crítica. Modelo que, de acordo 

com Morais (2013) e Shiroma (et al, 2005), tem forte discurso empresarial 

considerando a qualidade, eficiência, competitividade, empregabilidade e 

produtividade impostas pelos organismos internacionais, principalmente a 

partir dos anos oitenta, promovendo a reformulação dos currículos escolares. 

Esse viés tornou-se campo aberto às exclusões, segregações, competições, 

desestrutura da base social – a família. Assim, percebendo os conflitos gerados 

pela busca desenfreada ao poder e a formação de indivíduos sem outra 

dimensão a não ser o consumo de luxo prazer/lazer, a Unesco divulgou o 
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Relatório da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI
16

 

(DELORS, 1998) contemplando um discurso com tendências mais humanistas. 

Sintetizando: Os jovens das classes baixas sendo educados para aceitar e acatar 

as normas sociais e a adaptação ao mercado, e os jovens economicamente mais 

favorecidos para se tornarem empreendedores ativos e flexíveis, CEO 

indomáveis e autossuficientes, escolhendo os melhores empregos e orgulhosos 

de serem presas da nova meritocracia. 

d) Com base na lógica da produtividade e da competição, a sociedade se 

mercantilizou promovendo a privatização crescente dos bens comuns como a 

saúde e a educação e a diminuição dos investimentos públicos. O movimento 

de privatização da educação pública aplica nos currículos os princípios da nova 

educação para o mercado. Para Morais (2013), as consequências desse 

processo são o aumento das desigualdades sociais. 

e) Observa-se, enfim, que a dominação estrutural e ideológica do capital 

humano gera a linguagem da “produtividade, da competitividade, dos ganhos, 

da eficiência, da criação e mais-valia, das metas, dos indicadores de 

desempenho, das auditorias, da inovação, da tomada de riscos” (MORAIS, 

2013, p. 24). Discurso que se infiltra, segundo o autor, em todos os setores da 

res pública, incluindo a educação e a investigação científica, aceito e utilizado 

na sociedade contemporânea como evidente e único possível. Buscando 

referência no pesquisador americano Mike Rose, sinaliza que, ouvido 

constantemente, “esse discurso afeta a maneira como pensamos e conduzimos 

as nossas vidas” (p. 24). (MORAIS, 2013, p. 21-24) 

 

 É bem certo que esses discursos, na concepção de Burbules e Torres (2004), já estão 

presentes em nosso dia-a-dia, mormente no campo educacional, gerando implicações 

específicas e concretas para a forma como a educação está mudando, e deverá mudar, em 

resposta a circunstâncias novas. Somos críticos e nos recusamos a aceitar as formas 

específicas, caso a educação mude apenas em resposta ao mercado. Isso porque, 

temos/vivemos em sociedades empobrecidas (econômica, moral, social, culturalmente). A 

pobreza está próxima e se aproxima “por meio de corpos famintos, desprotegidos, sem 

horizontes e lutando por sobrevivência em vários milhões de meninos e meninas e 

adolescentes que frequentam as escolas públicas nas cidades e nos campos” (ARROYO, 

2013, p. 108). 
                                                             
16

Relatório editado em 1996. 
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 É imprescindível lembrar que a pobreza está até mesmo em sociedades desenvolvidas: 

nos corpos dos filhos dos imigrantes, nas famílias sem trabalho, desempregados e, em quem 

vive na miséria absoluta. A pobreza é familiar na história da escola pública, do magistério 

público (ARROYO, 2013), que segundo o autor, em outros tempos nos obrigava a pensar em 

“questões menos pesadas como preparar a infância e a adolescência e a juventude para um 

futuro promissor, para o progresso que avança para a sociedade do conhecimento e da 

informática, a convivência democrática e cidadã, à cultura ecológica ou da paz” (p.108). 

 Hoje, essa crise se intensifica, a pobreza está aumentando e a presença incômoda dos 

coletivos empobrecidos no sistema escolar demanda um caminho que solicita a repolitização 

dos currículos (ARROYO, 2013), da docência e das práticas nas formas reais e históricas de 

“viver ou mal-viver a infância” (p. 109). Este caminho implica reconhecer as mudanças que 

estão ocorrendo no mundo, mudanças que são rápidas e sinalizam um imenso crescimento da 

produtividade, decorrentes das novas tecnologias, uma imensa concentração de renda e a falta 

de empregos. (DAWBOUR, 2013) 

 É uma mudança/demanda de ordem mundial: vamos ter que pensar como essa questão 

afeta o currículo e como pode ocorrer de maneira diferente, mais justa e equitativa. Essas 

mudanças chegarão até nós (TOFFLER, 1975); aliás, já estão presentes. Esse é o mundo que 

vem pela frente e não podemos nos prender a discussões de cunho ideológico, muito menos 

ficar presos no passado, somente. Há de se ter coragem para o enfrentamento (FREIRE, 

2014), sob o risco de nosso país ficar marginalizado.  

 Em nossa opinião, amparados em Burbules e Torres (2004), os educadores devem, 

primeiramente, “reconhecer a força dessas tendências e enxergar as suas implicações para 

moldar e limitar as escolhas disponíveis de políticas e práticas educacionais” (p. 12). O debate 

contemporâneo deve permear a perspectiva histórico-crítico. Dessa forma, as implicações 

políticas da educação, consoante aos autores, “superam as condições de um indivíduo a ser 

educado e constituem um conjunto estratégico de decisões que afetam a sociedade maior, de 

onde vem a importância da educação como política pública e o papel do Estado” (Idem). 

Sobre o Estado, destaque-se que deve considerar a pobreza como problema social, pois ela 

cresce e tem se tornado extrema e massificada; invade a economia e as sociedades, que 

julgam tê-la erradicado, não se colocando como um problema de sociedades distantes e 

atrasadas.  

Torna-se essencial considerar que ela “afeta todas as instituições, inclusive o sistema 

público de educação, seu currículo, seus profissionais e as instituições de formação” 

(ARROYO, 2013, p. 109). É preciso, de acordo com o autor, que esses segmentos ouçam as 

indagações que chegam dos coletivos pobres: considerar os coletivos empobrecidos como 
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sujeitos de direitos à sua história; não reproduzir essa história de exclusão; avançar no 

reconhecimento da relação entre currículo e cultura (diferenças sociais, étnicas, raciais, de 

gênero, de território). 

 

 1.1.3 O modelo das capacitações 

 

Morais (2013) esclarece, com base em Amartya Sen
17

 (1985) que o modelo das 

capacitações 

 

ancora-se na ideia de que aquilo que determina o desenvolvimento e a 

qualidade de vida de um país não é o crescimento econômico, mas o que as 

pessoas são capazes de fazer e de ser com base nas suas capacitações e do 

contexto econômico, social e político em que vivem (p. 24). 

 

Em nome dos valores humanistas, o modelo das capacitações mantém a resistência aos 

modelos ideológicos dominantes. Isso não significa, segundo o autor, que seja menos 

ideológico. Porém, considera que “o bem essencial que uma sociedade deveria promover para 

os seus membros é um conjunto de liberdades substanciais que os indivíduos poderão decidir 

exercer ou não” (p.25). Liberdade substancial que deriva da educação que estimula o 

desenvolvimento das capacidades mentais. Tanto em Morais (2013), quanto em Sen (2000), 

há o apontamento de que existem capacitações que são mais importantes que outras, como é o 

caso da saúde e da educação.  

Nessa perspectiva, que se acredita ir além do crescimento econômico, o 

desenvolvimento relaciona-se, também, com formas de justiça e ética (NUSSBAUM, 2016), 

pois observamos a necessidade de o Estado assumir critérios claros que definam as 

prioridades na implantação de políticas sociais. A educação, por consequência, deveria ser 

eixo nuclear perante as desigualdades crescentes, sendo, segundo Nussbaum, “um 

funcionamento fértil”.  

Morais (2013) sinaliza que vivemos uma crise silenciosa “prenhe de graves 

consequências mundiais” (p. 25), não se trata da economia, mas de uma crise bem mais 

                                                             
17

 Escritor e economista indiano, Prêmio Nobel de Ciências Econômicas em 1998. Sua contribuição é percebida 

em diversas áreas da economia e da filosofia. Seu trabalho é amplo e diversificado, abrangendo assuntos como 

crescimento econômico, escolha racional, escolha social, economia do bem-estar, pobreza e desigualdade, 

desenvolvimento econômico e filosofia política normativa. O Índice de Desenvolvimento Humano do Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) tem sua concepção baseada em muitas das ideias de Sen, 

que contribuiu diretamente para sua formulação. (KANG, Thomas H. Justiça e desenvolvimento no pensamento 

de Amartya Sem. Revista de Economia Política, vol. 31, nº 3 (123), pp. 352-369, julho-setembro/2011< acesso 

em 27 de maio de 2016). 
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devastadora para a democracia: “a crise mundial da educação” (idem). No entendimento do 

autor, os Estados enveredaram  

 

por sistemas educativos que desprezam os instrumentos indispensáveis à 

sobrevivência da democracia e que produzirão máquinas eficazes, mas não 

cidadãos capazes de pensar por si mesmos e de compreender o que 

significam os sofrimentos e os êxitos dos outros. As artes e as humanidades 

foram amputadas em todos os ciclos de ensino (p. 25). 

 
  

 É preciso que os sistemas de ensino, bem como as escolas e professores, passem a 

elaborar seus Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) considerando o coletivo empobrecido e o 

caráter indivisível da cultura em seus componentes científicos e literários, intra e extra 

relacionais, perceptivos e analíticos (PAPADOULOS, 2005), a partir dos direitos de 

aprendizagem das crianças. No currículo proposto, a cultura deve ser valorizada a fim de que 

possamos preservar a democracia, os direitos e a identidade da população. 

Sabemos que o acesso ao conhecimento científico-acadêmico é garantido em lei, 

contudo a educação literária, lamentavelmente, é secundarizada. 

Assim posto, entender as forças em ação torna-se primordial, pois, mais do que uma 

exigência contemporânea relacionada aos processos produtivos e de inserção profissional, a 

situação remete a valores da cidadania social e política. Ressalta-se que não são poucos os 

documentos de caráter internacional, assinados por países da Organização das Nações Unidas, 

que reconhecem e garantem esses direitos a seus cidadãos. Tal é o caso do art. XXVI da 

Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948. Do mesmo assunto ocupam-se a 

Convenção Relativa à Luta contra a Discriminação no Campo do Ensino, de 1960, e o art. 13 

do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966. Mais 

recentemente, temos o documento de Jomtien, tendo como foco assegurar o direito à educação 

para todos, abrangendo os países mais populosos do mundo e a Agenda 2030, fundamentada 

nos princípios dos direitos humanos, da igualdade e da sustentabilidade.  Na prática, no 

entanto, verificamos o quanto estamos distantes desse fim. 

Beisiegel (2008) expressa, com muita maestria, o pensamento de Paulo Freire acerca 

do papel da escola na sociedade brasileira, promovendo a formação do sujeito consciente, que 

compreenda sua realidade, capacitando-o a trabalhar em equipe para construir uma sociedade 

desenvolvida, independente e democrática no país. Essas ponderações nos permitem 

descrever o cidadão pleno não somente como aquele sujeito de direitos assegurados pelo 

Estado, mas também, e principalmente, como aquele que dá sentido às leis. Cidadãos capazes 

de pensar e agir por si mesmos e de compreender seu entorno. 
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Um dos caminhos para se vencer “a crise mundial da educação” reside na necessidade 

de pensarmos a educação num viés sócio-cultural-interacionista, pautado no rigor científico. 

Compreendemos que o debate sobre os três modelos vigentes é observável e necessário na 

atual sociedade, com orientação indissociável a fim de delinear os currículos e as práticas 

pedagógicas no trabalho que envolvem a literacia, as aprendizagens e a formação do 

indivíduo. O desafio se situa na busca e na possibilidade de as sociedades reconciliarem seus 

valores locais e tradicionais com a crescente globalização de culturas que não as suas. 

 

1.2 O Currículo Oficial Vigente Para o Ensino da Leitura Literária 

 

Direcionados ao ciclo alfabetizador, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN); o 

Pacto Nacional para Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) e as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos (DCNEF), documentos elaborados em 

1998; 2012 e 2013, respectivamente, são referenciais para a elaboração dos currículos 

escolares nacionais no referente ciclo, subsidiando, também, a elaboração das propostas 

curriculares dos estados, Distrito Federal e municípios brasileiros.  

Nesses documentos, a literatura é compreendida e estudada na área de linguagens, 

principalmente na disciplina de Língua Portuguesa. A educação literária tem tratamento sutil. 

Referenda-se sua utilização de maneira fortuita.  

Para o Ensino Fundamental, o PCN de Língua Portuguesa (LP) enseja que os alunos 

adquiram “progressivamente uma competência em relação à linguagem que lhes possibilite 

resolver problemas da vida cotidiana, ter acesso aos bens culturais e alcançar a participação 

plena no mundo letrado” (BRASIL, 1997, p. 41). Mais apontamentos de trabalho com a 

literatura são percebidos na indicação de que, à escola, cabe viabilizar o acesso do aluno ao 

universo dos textos que circulam socialmente e aos diferentes tipos de gêneros e portadores de 

texto. Nesse documento, o termo literatura só aparece, de forma explícita, quando são 

expressos os objetivos gerais da LP para o Ensino Fundamental: “valorizar a leitura como 

fonte de informação, via de acesso aos mundos criados pela literatura e possibilidade de 

fruição estética, sendo capazes de recorrer aos materiais escritos em função de diferentes 

objetivos” (Idem, p. 42). Ademais, explicita-se no documento que os conteúdos de LP devem 

ser organizados em torno de dois eixos básicos: o uso da língua oral e escrita e a análise e 

reflexão sobre a língua. O trabalho com a leitura (de forma geral) integra o bloco da 

linguagem escrita, nos seus usos e formas, considerando que “leitura e escrita são práticas 

complementares, fortemente relacionadas, que se modificam mutuamente no processo de 

letramento” (Idem, p. 52). O documento PCN/LP considera que o trabalho com a leitura tem 
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como finalidade a formação de leitores e escritores competentes (estes últimos, não de 

maneira profissional, mas capazes de escrever com eficácia). A leitura na escola, por meio 

deste documento, passa a ser tratada, não apenas objeto de ensino, mas também como objeto 

de aprendizagem, como produção de sentidos, preservando sua natureza e sua complexidade, 

sem descaracterizá-la. Isso significa,  

 

trabalhar com a diversidade de objetivos e modalidades que caracterizam a 

leitura, ou seja, os diferentes “para quês” – resolver um problema prático, 

informar-se, divertir-se, estudar, escrever ou revisar o próprio texto – e com 

as diferentes formas de leitura em função de diferentes objetivos e gêneros: 

ler buscando as informações relevantes, ou o significado implícito nas 

entrelinhas, ou dados para a solução de um problema. (BRASIL, 1997, p. 54-

55) 

 

Dessa forma, os PCN/LP estabelecem que, para formar leitores competentes, a escola 

precisa criar condições favoráveis para a prática da leitura, reforçando que essas condições 

não se restringem apenas aos recursos materiais disponíveis, mas alcançam o uso que se faz 

dos livros e demais materiais. Cita como condições favoráveis: ter à disposição uma boa 

biblioteca na escola; dispor, nos ciclos iniciais, de acervo de classe com livros e outros 

materiais de leitura; organizar momentos de leitura livre e com apoio do professor; colocar a 

leitura como prioridade; possibilitar que os alunos escolham suas leituras; construir na escola, 

uma política de formação de leitores. (BRASIL, 1997) 

Além dessas propostas, o documento indica a necessidade de propostas didáticas 

orientadas, especificamente à formação de leitores, sugerindo a feitura de: leituras diárias 

(silenciosa e individualmente; em voz alta (individualmente ou em grupo); pela escuta de 

alguém que lê, colaborativamente; projetos de leitura; atividades sequenciadas e permanentes 

de leitura; leitura pelo professor. (BRASIL, 1997) 

Nos documentos do PNAIC, exclusivos ao ciclo alfabetizador, observamos que as 

orientações para a leitura literária se inserem nas diretrizes ao ensino da leitura, indicados nos 

direitos gerais da aprendizagem da Língua Portuguesa, precisamente nos itens b, c e g.  

 

 [...] 

b) Apreciar e compreender textos do universo literário (contos, fábulas, 

crônicas, poemas, dentre outros), levando-se em conta os fenômenos de 

fruição estética, de imaginação e de lirismo, assim como os múltiplos 

sentidos que o leitor pode produzir durante a leitura.  
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c) Apreciar e usar em situações significativas os gêneros literários do 

patrimônio cultural da infância, como parlendas, cantigas, trava línguas.  

[...] 

g) Em todos os anos de escolarização, as crianças devem ser convidadas a 

ler, produzir e refletir sobre textos que circulam em diferentes esferas 

sociais de interlocução, mas alguns podem ser considerados prioritários, 

como os gêneros da esfera literária; esfera acadêmica/escolar e esfera 

midiática, destinada a discutir temas sociais relevantes. (BRASIL, 2012, 

p. 32) 

 

Tratam, ainda, sobre a progressão de conhecimento ou capacidade de leitura (em todos 

os suportes), durante o ciclo alfabetizador, indicando o que (e quando) devem ser introduzidos 

(I), aprofundados (A) e consolidados (C) tais conhecimentos. O assunto será retomado no 

capítulo dois deste trabalho. 

Já nas DCNEF, a indicativa para a formação do leitor literário é mais ampla. No seu 

Art. 30, indica-se que os três anos iniciais do Ensino Fundamental devem assegurar:  

 

I – a alfabetização e o letramento; II – o desenvolvimento das diversas 

formas de expressão, incluindo o aprendizado da Língua Portuguesa, a 

Literatura, a Música e demais artes, a Educação Física, assim como o 

aprendizado da Matemática, da Ciência, da História e da Geografia; III – a 

continuidade da aprendizagem, tendo em conta a complexidade do processo 

de alfabetização e os prejuízos que a repetência pode causar no Ensino 

Fundamental como um todo e, particularmente, na passagem do primeiro 

para o segundo ano de escolaridade e deste para o terceiro. (BRASIL, 2013, 

p. 139) 

 

É importante ressaltar que esses documentos oficiais, os sistemas de ensino e as 

escolas muitas vezes não consideram (ou mesmo têm conhecimento) sobre o Plano Nacional 

do Livro e Leitura (PNLL), aprovado em 2006, considerado política de estado, com intuito de 

assegurar uma linha de intervenção homogênea das políticas públicas federais de livro, 

leitura, literatura e bibliotecas, com reflexos nos estados e municípios (MARQUES NETO, 

2016). 

O PNLL não consegue intervir/subsidiar as ações com eficácia a fim de ser referência 

na implantação de novas políticas e programas. Foi elaborado por meio da contribuição de 

iniciativas já existentes, como o PNBE (1997) e 

 

o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), o Fórum da Câmara 

Setorial do Livro, Leitura e Literatura (instituída por decreto presidencial em 

2005 e da qual decorreu o atual Colegiado Setorial de Livro, Leitura e 
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Literatura), o Projeto Fome de Livro (iniciativa do MEC/Biblioteca 

Nacional), o Programa Nacional do Livro no Ensino Médio (PNLEM), o 

Programa de Formação do Aluno e do Professor Leitor e o Viva leitura – 

Ano Ibero-americano da Leitura (2005), imenso programa desenvolvido pelo 

Minc, MEC, organismos internacionais e entidades da sociedade. Merece 

especial ênfase a contribuição oferecida pelo Programa Nacional de 

Incentivo à Leitura (PROLER), que, com a experiência acumulada ao longo 

de mais de duas décadas na realização de projetos de fomento à leitura por 

todo o País, com a promoção de oficinas, cursos, palestras e eventos 

artístico-culturais das mais diferentes naturezas, pôde fornecer subsídios para 

o debate em questão. (BRASIL, 2014, p. 3) 

 

É notável a profusão de iniciativas que fomentam a cultura leitora no país, que, no 

entanto, permanece com índices sofríveis de leitura e compreensão leitora. Umas subsidiando 

outras e, como já sabido, muitas vezes desvinculadas de outras ou, até, desconhecendo-as. Há 

também, o desconhecimento - por parte dos gestores e agentes políticos à frente dos sistemas 

estaduais e municipais de educação - das políticas, planos, programas, projetos, etc., como 

consequência da quantidade de ações dispersas, bem como da ausência de competência 

técnica dos profissionais que atuam nas secretarias de educação dessas esferas.  

Acreditamos que essa indefinição é fruto do não reconhecimento da educação literária 

como formadora do homem-sujeito pelos sistemas de ensino (nas diferentes esferas 

governamentais) e da não regulamentação do espaço da leitura literária na escola. Não como 

conteúdo puramente escolarizado, mas para abrir o mundo da literatura às crianças de maneira 

fruitiva e de uma maneira adequada (SOARES, 2011), permitindo que a criança construa seu 

conhecimento linguístico e cognitivo.  

A contribuição de Morais (2013) em relação à educação e, mais diretamente ao papel 

que a alfabetização desempenha no desenvolvimento da literacia, nos permite observar, sob a 

ótica do autor (grifo nosso) que os modelos, cultural e de capital humano possuem força 

desigual. Estes modelos refletem posições essencialmente ideológicas que descuram a 

necessidade do olhar científico para a educação literária. Já o modelo das capacitações 

apresenta uma fundamentação “filosófica e axiológica” (p. 26), sendo interessante e cativante, 

contudo, não apresenta direções para uma transformação que se augura num contexto em que 

grande parte dos educadores e profissionais da educação necessita ter conhecimento da 

concepção que sustenta as práticas exercidas (WEISZ, 2012). 

Morais assenta que nenhum dos três modelos citados, integrou o conhecimento que a 

psicologia cognitiva e as neurociências têm construído sobre o desenvolvimento dessas 

capacidades, como se elas não existissem, ou se constituíssem em uma narração pouco 

pertinente. Há a necessidade, segundo o autor, de distinguirmos entre ideologia e análise 

científica, pois o 
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alfabetismo e a literacia são aquisições cognitivas, conhecimento 

instrumental, funções de comunicação que estruturam o pensamento. Não 

faz parte da sua natureza intrínseca serem utilizados para servirem interesses 

gerais ou particulares. Já as políticas de alfabetização, literacia e educação 

são ideologicamente determinadas; e, de fato, alfabetizar crianças para 

alimentar o mercado de trabalho não é a mesma coisa que alfabetizá-las para 

lhes abrir o mundo da literatura ou da ciência (2013, p. 26-27). 

 

Assim posto, torna-se importante que as políticas para a alfabetização e para o 

fomento à leitura literária sejam implementadas de forma qualitativa.  

Talvez resida aqui, a dificuldade dos educadores (professores, diretores, 

coordenadores pedagógicos, mediadores, gestores educacionais): não reconhecer que no 

processo de alfabetização, os fatores de ordem sociocultural e interacionista, bem como a 

psicologia cognitiva e as neurociências devam ser considerados. 

Com base no arrazoado, seria possível considerar que o modelo do capital humano, 

tendo como base o respeito à cultura e à aprendizagem ao longo da vida também é necessário. 

Entende-se que o ser humano deva produzir riquezas, não apenas no sentido material- como a 

abundância de dinheiro e bens, mas também a riqueza que não pode ser medida, como no caso 

do conhecimento, do saber, da arte, da consciência do homem que se liga ao seu espírito. Tais 

valores são essenciais ao desenvolvimento humano. 

As riquezas imateriais, os valores (também considerados capital humano) são 

negligenciadas na discussão sobre desenvolvimento. O Relatório Mundial sobre 

Desenvolvimento Humano do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD), apresentado em Bruxelas, no ano de 2004, destacou a importância de aceitar a 

diversidade cultural como único enfoque viável para conseguir a democracia, a estabilidade e 

a liberdade no século XXI. Intitulado “A liberdade cultural no mundo diverso de hoje”, o 

documento afirmava que era vital a liberdade de uma pessoa para escolher uma identidade e 

vivê-la sem sofrer discriminação e desvantagem. 

Mark Malloch Brown, Administrador Mundial do PNUD, à época, destacou que 

 

O desenvolvimento humano tem a ver, primeiro e acima de tudo, com a 

possibilidade das pessoas viverem o tipo de vida que escolheram – e 

com a provisão dos instrumentos e das oportunidades para fazerem as 

suas escolhas. Nos últimos anos, o Relatório do Desenvolvimento 

Humano tem defendido fortemente que esta é uma questão, tanto de 

política, como de economia – desde a proteção dos direitos humanos 

até ao aprofundamento da democracia. A menos que as pessoas pobres 

e marginalizadas – que na maioria das vezes são membros de minorias 

religiosas, étnicas, ou migrantes – possam influenciar ações políticas, 

em nível local e nacional, não é provável que obtenham acesso 
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equitativo ao emprego, escolas, hospitais, justiça, segurança e a outros 

serviços básicos. (PNUD, 2004, p.4)  
 

 

 

Desta maneira, os modelos citados por Morais, em nosso entendimento, se inter-

relacionam e precisam ser cuidadosamente trabalhados, acreditando que o cidadão, 

plenamente alfabetizado e letrado, tenha melhores condições de participação e influência nas 

ações políticas nos diferentes níveis de ação do Estado. 

Devemos, pois, garantir a plena alfabetização das crianças, sabendo que a leitura de 

mundo precede a leitura da palavra (FREIRE, 1983). Nesse sentido, é importante salientar o 

que Morais (2013); Calçada (2009); Papadoulos (2005); Chiappini (2001) evidenciam sobre o 

processo de leitura que se ancora em dois tipos de conhecimento. Um que intervém na escuta 

da fala, ou seja, o conhecimento linguístico e cognitivo. Inclui-se nesse entendimento o 

vocabulário, os processos de análise sintática e de integração semântica, a enciclopédia 

mental, a capacidade de estabelecer associações, de fazer inferências, etc. São, todos, itens 

imprescindíveis para compreender o que se lê. O segundo tipo de conhecimento é utilizado 

pela habilidade de reconhecimento ou identificação da palavra escrita, permitindo a leitura no 

sentido estrito. Embora só seja utilizado (e só sirva) na leitura, sem ele, o primeiro tipo de 

conhecimento não pode ser aplicado. 

Com base nessa exposição, torna-se relevante analisarmos os modelos a que se vincula 

o ensino, comumente realizado no âmbito escolar brasileiro (e no município em questão), no 

ciclo alfabetizador. É possível notar que é vinculado às premissas do modelo cultural e do 

capital humano, já que o princípio da capacitação, da educação ao longo da vida, ainda 

necessita de melhor entendimento e estruturação. 

 

1.3 O Ensino da Leitura no Ciclo Alfabetizador no Brasil: da Decodificação à Produção 

de Sentidos e o Processo de Desinvenção da Alfabetização. 

 

O ensino da leitura no Brasil sempre esteve atrelado ao período de alfabetização. 

Começou a se desenvolver a partir do século XVII, quando novos modelos sociais, resultantes 

de mudanças históricas, abrem uma nova era marcada pelas mudanças no plano político, 

econômico, social e cultural, pelo avanço da industrialização, pelo crescimento das cidades 

(BARBOSA, 1992, p. 15). Tais mudanças passaram a orientar a formação da população, 

demandando o saber ler e escrever (BRASLAVSKY, 1988). 

 Assim, os modelos e as práticas de alfabetização sofreram diversas modificações ao 

longo do tempo. Desde 



57 
 

 

[...] aquelas vinculadas ao ensino de letras, sílabas e palavras com base em 

métodos sintéticos ou analíticos e que usam textos cartilhados permeados 

pela junção de sílabas simples, memorização de sons, decifração e cópia, até 

os que buscam inserir os alunos em práticas sociais de leitura e escrita. 

(ALBUQUERQUE, 2012, p.6). 

 

O ensino da leitura, para além da decodificação, percebida como prática cultural, 

promovendo a formação do leitor autônomo e competente, vem sendo discutido 

mundialmente. No Brasil, esse movimento tem início nos anos 80, a partir dos estudos da 

psicolinguística argentina Emília Ferreiro e da pedagoga espanhola Ana Teberosky, por meio 

do livro Psicogênese da língua escrita, que saiu em edição brasileira em 1984. As 

informações acerca do tema, segundo Telma Weisz, chegaram primeiro a ambientes de 

congressos e simpósios de educadores para, depois, tornar assunto obrigatório nos espaços 

pedagógicos, promovendo o que Weisz (1999) considera como mudança da compreensão do 

processo pelo qual se aprende a ler e a escrever, afetando o ensino da língua e produzindo 

experimentações pedagógicas construindo, assim,  uma nova didática de ensino.  

A partir de 1990, intensificam-se, no Brasil, as práticas de ensino cujas premissas 

sustentavam a ideia de que as crianças se apropriavam do sistema de escrita alfabética 

(alfabetização) a partir da interação com diferentes tipologias textuais, em “[...] atividades 

significativas de leitura e produção de texto, desde a Educação Infantil” (ALBUQUERQUE, 

2012, p.17).  

Emília Ferreiro e Ana Teberosky fundamentam o referido trabalho na epistemologia 

genética de Jean Piaget e na psicolinguística de Noam Chomsky (FERREIRO; TEBEROSKY, 

1984). Essa prática foi incorporada a um novo conceito de alfabetização: o letramento, termo 

que, segundo Soares (2004), é a versão para o Português das palavras de língua inglesa 

literacy/illiteracy, da língua francesa illettrisme e do português (de Portugal) literacia, cujo 

conceito se aproxima do estado ou condição que assume aquele que aprende a ler e escrever.  

Para explicar as mudanças ocorridas após o novo paradigma para ensinar a criança a 

ler e escrever por meio da concepção cognitivista de Ferreiro e Teberosky, recorremos a 

Magda Soares, por intermédio do texto Alfabetização e letramento: as muitas facetas, 

publicado em 2004, na Revista Brasileira de Educação. 

De acordo com a pesquisadora, o caminho que passou a considerar o termo letramento 

no processo de aprendizagem da leitura e da escrita no Brasil se deu por vias diferentes das 

trilhadas na Europa (França) e nos Estados Unidos. Nesses países, considerados primeiro 

mundo, a discussão sobre o letramento “se fez e se faz de forma independente em relação à 

discussão da alfabetização” (SOARES, 2004, p.4). Já no Brasil, a questão do letramento 
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sempre aparece enraizada no conceito de alfabetização, causando confusão e uma 

“inadequada e inconveniente fusão dos dois processos, com prevalência no conceito de 

letramento” (idem), causando certo “apagamento da alfabetização”, o que a autora, mesmo 

com risco de exagerar, conceitua como sendo a desinvenção da alfabetização.  

Pretende a autora, com o neologismo do termo desinvenção, nomear a progressiva 

perda de especificidade do processo de alfabetização nas escolas brasileiras, delegando a ela, 

parte das causas do fracasso escolar na questão da aprendizagem e no ensino da língua escrita, 

insucesso sempre reiterado e amplamente denunciado. Fracasso que antes se denunciava por 

fatores internos à escola, com base nas avaliações realizadas em âmbito escolar nos primeiros 

anos de escolarização, causando altos índices de repetência e abandonos (SOARES, 2004). 

Ainda apoiados na autora, verificamos que, na atualidade, o problema persiste, sendo 

percebido nas avaliações externas à escola (Saresp, Prova Brasil, ANA, ENEM, PISA), 

atingindo níveis subsequentes da escolarização. Tal questão traduz-se em “índices elevados de 

precário ou nulo desempenho em provas de leitura, denunciando grande contingente de alunos 

não alfabetizados ou semi-alfabetizados” (p.5) depois de cinco, sete, nove anos de 

escolarização.  

A hipótese colocada por Magda Soares, de que a perda de especificidade do processo 

de alfabetização é um fator relevante para a causa do fracasso escolar, tem sido considerada 

nas discussões e reflexões dos programas de formação continuada dos professores 

alfabetizadores, como no caso do PNAIC. Importa ter a clareza de que em tempos idos o 

fracasso advinha da excessiva especificidade, ou seja, a exclusividade a apenas uma faceta do 

processo de alfabetização – a “autonomização das relações entre o sistema fonológico e o 

sistema gráfico em relação às demais aprendizagens e comportamentos na área da leitura e da 

escrita” (p.5). E de que, ao longo das quatro últimas décadas, em lugar de se fugir a essa 

“excessiva especificidade”, apagou-se a necessária especificidade do processo de 

alfabetização, fator que a autora delega à mudança conceitual a respeito da aprendizagem da 

língua escrita que se difundiu no Brasil a partir de meados dos anos de 1980 – o 

construtivismo. 

Soares (2004) aponta algumas causas, de natureza pedagógica, para essa perda de 

especificidade do processo de alfabetização e que aqui consideramos relevante citar:  

 

a) a reorganização do tempo escolar com a implantação do sistema de 

ciclos, que, ao lado dos aspectos positivos que sem dúvida tem, pode 

trazer – e tem trazido – uma diluição ou uma preterição de metas e 

objetivos a serem atingidos gradativamente ao longo do processo de 

escolarização; b) o princípio da progressão continuada, que, mal 

concebido e mal aplicado, pode resultar em descompromisso com o 
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desenvolvimento gradual e sistemático de habilidades, competências, 

conhecimentos. [...]; c) mudança conceitual a respeito da aprendizagem 

da língua escrita difundida no Brasil a partir da década de 1980. (p.5) 

 

Apoiada nos pesquisadores americanos Gaffney e Anderson (2000), a autora relata que 

nas três últimas décadas
18

 vivenciamos, no campo da alfabetização, mudanças de paradigmas 

que alteraram a concepção do processo de ensino e de aprendizagem da linguagem escrita. 

Cita a autora que, dos anos de 1960 a 1970, dominava o paradigma behaviorista, substituído, 

a partir da década de 1980, pelo paradigma cognitivista, avançando, nos anos de 1990, para o 

modelo sociocultural. 

Soares (2004), citando Gaffney e Anderson (2000), relata que a transição entre a teoria 

behaviorista para a teoria cognitivista representou um divisor de águas no processo de 

alfabetização no contexto norte-americano. Da trajetória entre a teoria cognitivista para a 

perspectiva sociocultural considerou-se, basicamente, como um aprimoramento do paradigma 

cognitivista mais  do que, propriamente, uma mudança paradigmática.  

Aproximadamente no mesmo período, essa mudança também foi reconhecida em 

contexto brasileiro, tal como ocorreu nos Estados Unidos. Assistimos como os americanos, ao 

“domínio hegemônico, na área da alfabetização, do paradigma cognitivista, que aqui se 

difundiu sob a discutível denominação de construtivismo (posteriormente, 

socioconstrutivismo) ” (p. 6). A diferença é que, nos Estados Unidos, o novo paradigma foi 

proposto para todo e qualquer conhecimento escolar, sob nova concepção das relações entre 

aprendizagem e linguagem. Já no Brasil , surge pela via da alfabetização, por meio da difusão 

dos estudos e pesquisas de Emília Ferreiro e de Ana Teberosky, com a publicação da obra 

Psicogênese da língua escrita, como já relatado no início deste tópico. 

 A modificação na forma de conceber o processo de construção da representação da 

língua escrita, pela criança, alterou profundamente a forma de ensinar, bem como causou 

estranheza e a perda de “base conceitual” dos educadores, que, até então, se amparavam nos 

métodos sintéticos e analíticos, com base na memorização e no uso de textos “artificiais” 

encontrados nas cartilhas. A situação que perdura até os dias atuais, quando, ainda, não se 

conceber a criança como protagonista de seu aprendizado, o que significa dizer, de acordo 

com Soares (2004), que tal criança deveria ser vista como capaz de “progressivamente 

(re)construir esse sistema de representação, interagindo com a língua escrita em seus usos e 

práticas sociais, isto é, interagindo com material “para ler”, não com material artificialmente 

produzido para “aprender a ler”” (p. 7) 

                                                             
18

 Considerando a data da publicação do texto, acreditamos ser importante atualizar a indicativa de Magda 

Soares para “nas últimas quatro décadas”, uma vez que ainda padecemos pela perda de especificidade no 

processo de alfabetização. 
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 A pesquisadora não nega a incontestável contribuição que os estudos sobre a 

psicogênese da língua escrita trouxeram para a área da alfabetização e para a compreensão da 

trajetória da criança em direção à descoberta do sistema alfabético. Contudo, cita que é 

preciso reconhecer que eles conduziram a alguns equívocos e a falsas inferências, que podem 

explicar a “desinvenção” da alfabetização e a perda de especificidade do processo de 

alfabetização, citadas anteriormente. 

 Primeiramente, privilegiou-se a faceta psicológica da alfabetização e obscureceu-se 

sua faceta linguística – fonética e fonológica. Em segundo lugar, derivou-se da “concepção 

construtivista da alfabetização uma falsa inferência, a de que seria incompatível com o 

paradigma conceitual psicogenético a proposta de métodos de alfabetização” (SOARES, p. 7). 

Num terceiro momento, considerou-se que, apenas por meio do convívio intenso com o 

material escrito que circula nas práticas sociais, ou seja, do convívio com a cultura escrita, a 

criança se alfabetiza. O letramento, assim, sobrepôs-se à alfabetização, fazendo com que ela 

perdesse sua especificidade. 

 A autora destaca que defender a especificidade do processo de alfabetização não 

significa dissociá-lo do processo de letramento. É importante ressaltar que, no Brasil, o termo 

letramento também não substitui a palavra alfabetização, mas aparece como processo 

associado a ela (ALBUQUERQUE, 2012). 

 Esses equívocos precisam ser superados, uma vez que, atualmente, nos deparamos 

com simpatizantes (sustentados ou em estudos e pesquisas), dentre pesquisadores da área 

educacional, da mídia, do setor privado e da sociedade civil que clamam pela volta de 

métodos e paradigmas anteriores. Razão pela qual buscamos, no estudo de Magda Soares, 

uma indicativa para superar tais confusões, por meio da reinvenção da alfabetização, mesmo 

que a autora, ao sugeri-la, reconheça-a como perigosa (caso represente um retrocesso a 

paradigmas anteriores, com perda dos avanços e conquistas feitos nas últimas décadas). 

Entretanto, a pesquisadora também a considera necessária uma vez que pode “representar a 

recuperação de uma faceta fundamental do processo de ensino e de aprendizagem da língua 

escrita” (p. 11-12).  

 

1.4 O Processo de Reinvenção da Alfabetização. 

 

Nossa pesquisa coaduna-se com a perspectiva da faceta pela reinvenção da 

alfabetização, pois consideramos que o processo de inserção e interação/participação do 

sujeito, na cultura escrita é imprescindível nas sociedades contemporâneas, pois, somente o 

aprendizado das primeiras letras, do código escrito é insuficiente para interagir com o meio de 



61 
 

maneira qualitativa. Porém, não somos pela “curvatura da vara”
19

. Na mesma ordem, 

acreditamos que a aprendizagem também decorre, talvez complementarmente, da 

compreensão do sistema grafofônico: das relações fonema-grafema. Com base nessa análise, 

registra-se que, ambas as tendências, sendo objetos diretos e explícitos do ensino, não 

decorrem de forma natural da interação com a língua escrita. 

Em países como a França e Estados Unidos, que segundo Soares (2004), têm inspirado 

a educação brasileira, a crítica pela perda da especificidade da alfabetização foi (e é) expressa 

em documentos oficiais e programas de ensino, servindo de fundamentação e justificação para 

as discussões e pesquisas em nosso país. Alinhada a essa colocação, encontra-se a presente 

pesquisa, que buscou em escolas de contexto português, em vivência propiciada por Estágio 

Sanduíche, observar o processo de letramento literário no período de alfabetização (que em 

Portugal, limita-se ao 1º ano). Para tanto, houve a necessidade de compreender, também, as 

questões relacionadas à alfabetização, à leitura e à escrita. 

É imperioso destacar que estamos nos referindo a sociedades distanciadas, tanto 

geográfica, como socioeconômica e culturalmente. País que integra o primeiro mundo, não 

possui a diversidade de regiões e culturas que temos no Brasil e não experimenta, na mesma 

proporção, a severa e desequilibrada distribuição de renda como nós. Há que se lembrar, neste 

ponto, que Portugal participa da União Europeia (UE), maior comunidade integrada de 

democracias do mundo, formada atualmente por 28 (vinte e oito) países (incluindo a França), 

com maior espaço livre de comércio mundial. Por meio dessa integração, Portugal passou a 

ter acesso a fundos estruturais e de coesão que contribuíram significativamente para o 

desenvolvimento e modernização do país, incluindo a área educacional. A feitura do Estágio 

nos possibilitou conhecer parte desta realidade educacional (o período de alfabetização) no 

contexto da sociedade portuguesa. 

Alguns aspectos da realidade educacional portuguesa e dos esforços empreendidos no 

tocante ao fomento da leitura justificaram uma investigação in loco, com potencial para uma 

análise profícua no sentido de construir conhecimentos sobre a temática em questão. 

Importante ressaltar que Portugal, como outros países da UE, utilizou os resultados de 

avaliações externas e investiu na formação educacional de seus professores, crianças e jovens, 

bem como reformulou políticas educacionais, melhorando os índices ao longo dos anos. A 

exemplo, citamos o PISA, em que Portugal obteve o desempenho médio em leitura de 488 

pontos, ocupando a 33ª posição. 

                                                             
19

 Representando a tendência ao raciocínio alternativo: ou isto ou aquilo; se isto, então não aquilo (SOARES, 

2004, p. 8). 
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 É verdade que, para integrar o Bloco, para receber recursos e demais apoios, os países 

precisam ter resultados satisfatórios em áreas específicas, como economia, educação, 

trabalho. Entretanto, considerando-se os resultados, torna-se importante trazer à luz 

contribuições de países que estão conseguindo superar os desafios educacionais no tocante ao 

ensino da leitura, além de buscar compreender como as políticas públicas têm se concretizado 

no “chão” da escola e contribuído para a formação de leitores competentes.  

 Não afirmamos que estão reinventando a alfabetização. Compreendemos, por meio 

dos estudos em favor desta pesquisa, que esses países estão considerando a psicologia 

experimental em áreas de investigação relacionadas ao ensino e a aprendizagem da leitura, 

implicando, para essa ação, multiplicidade de estratégias e o envolvimento de processos 

cognitivos, linguísticos, sociais, motivacionais de natureza diversificada (VIANA e 

TEIXEIRA, 2002). 

 Há, não podemos negar, uma preocupação maior em contexto português (e europeu) 

na defesa do envolvimento da neurociência na alfabetização, para “reformar” os pensamentos 

pedagógicos, como uma inclinação da “vara”, como cita Magda Soares, à perspectiva que 

concebe a aprendizagem da leitura, por meio do código grafofônico e do domínio dos 

processos de codificação e decodificação (alfabetização), como etapas fundamentais e 

indispensáveis para o acesso à língua escrita. Essa inclinação chegou ao Brasil, preocupando 

educadores, pesquisadores e governos em diferentes âmbitos, atentos aos resultados das 

avaliações de nível de alfabetização da população em processo de escolaridade. 

 Na França e Estados Unidos, documentos oficiais como relatórios de pesquisas sobre 

alfabetização e programas de ensino, foram elaborados a fim de fundamentar a questão, 

servindo de base e justificativa (embora, não apenas eles) aqui no Brasil (SOARES, 2004). 

 Referindo-se ao contexto francês, Soares (2004) indica o Apprendre à lireaucycle dês 

apprentissages fondamentaux (Observatoire National de La Lecture, 1998) e no âmbito 

americano cita o relatório National Reading Panel: teaching children toread (National 

Institute of Child Health and Human Development – NICHD, 2000). Tais relatórios 

concluíram que, entre as facetas consideradas componentes essenciais do processo de 

alfabetização, estavam a consciência fonêmica (relações fonema–grafema), fluência em 

leitura (oral e silenciosa), vocabulário e compreensão, tendo, assim, implicações altamente 

positivas para a aprendizagem da língua escrita. 

Porém, nos últimos 15 anos, novos relatórios surgem, indicando a necessidade da 

ampliação do conceito de educação e aprendizagem ao longo da vida como o princípio 

fundamental para a maneira como concebemos e organizamos o processo educativo, desde o 
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período de alfabetização até o ensino superior. A Unesco, países integrantes da OCDE
20

 e do 

Bloco Europeu iniciam discussão com vistas à reformulação dos currículos, à luz da evolução 

política, concebendo a educação fator imprescindível ao desenvolvimento da cidadania 

democrática mundial. Na comunidade europeia, a Rede eurydice
21

 pode ser citada como 

exemplo. 

Observamos, nesse movimento, que o princípio da educação, como direito humano 

fundamental e universal, passa a ser discutido. Considera-se relevante o papel da educação 

para o desenvolvimento humano, socioeconômico e cultural e na busca de um espírito de 

compreensão e cooperação permitindo aos povos da Terra viverem em paz.  

Analisamos, assim, que a educação e aprendizagem da/na/para a leitura constituem 

parte integral dessa referência maior.  

 A despeito desse antagonismo entre alfabetização e letramento é imperioso que 

tenhamos conhecimento da especificidade de cada processo , de suas múltiplas facetas, bem 

como da importância de cada um no ciclo alfabetizador e que ambos não devem ser 

dissociados. Isso seria um equívoco. 

Acreditamos que as pesquisas realizadas nos países citados, bem como no Brasil, 

através de centros de estudos especializados em alfabetização, leitura e escrita, como o Centro 

de Alfabetização, Leitura e Escrita (Ceale) da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG), o Centro de Estudos em Educação e Linguagem (CEEL) da Universidade Federal 

de Pernambuco (UFPE), o Instituto de Estudos da Linguagem (IEL) da Universidade Estadual 

de Campinas (Unicamp), entre outros, já nos permitem tecer compreensão de que cada faceta 

deva recuperar a importância fundamental que tem na aprendizagem da língua escrita. 

Sobretudo, como bem pontuado por Magda Soares, “que sejam objetos de ensino direto, 

explícito e sistemático” (SOARES, 2004, p. 10). 

 Para reinventar a alfabetização, segundo a autora, não são necessários radicalismos, 

como que “curvando a vara” para o lado oposto. A tendência radical pelo método fônico ou 

pelo construtivismo é mais política do que conceitual (Idem), uma vez que 

 

a entrada da criança (e também do adulto analfabeto) no mundo da escrita 

ocorre simultaneamente por esses dois processos: pela aquisição do sistema 

convencional de escrita – a alfabetização – e pelo desenvolvimento de 

habilidades de uso desse sistema em atividades de leitura e escrita, nas 

práticas sociais que envolvem a língua escrita – o letramento. Não são 

processos independentes, mas interdependentes, e indissociáveis: a 

                                                             
20  Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico 
21

 A rede Eurydice apoia e facilita a cooperação europeia no domínio à aprendizagem ao longo da vida, 

fornecendo informações sobre sistemas e políticas de educação através da produção de estudos sobre questões 

comuns aos sistemas educativos europeus. 



64 
 

alfabetização desenvolve-se no contexto de e por meio de práticas sociais de 

leitura e de escrita, isto é, através de atividades de letramento, e este, por sua 

vez, só se pode desenvolver no contexto da e por meio da aprendizagem das 

relações fonema–grafema, isto é, em dependência da alfabetização. 

(SOARES, 2004, p.10) 

 

A confusão e radicalismos, para nós, têm propensão ao fato de não se considerar a 

“natureza” de cada um destes processos; da carência de professores alfabetizadores (motivada 

pela desvalorização da carreira) em nível nacional; da inexistência de formas diferenciadas de 

ação pedagógica (que não contemplam as múltiplas facetas de cada dimensão dos processos 

de alfabetização e de letramento); da formação inicial deficitária dos responsáveis pela 

aprendizagem inicial da leitura e escrita das crianças em processo de escolarização (por ser 

específica e complexa) e da qualificação insuficiente da formação continuada que, nos 

formatos em que se apresenta, consegue, quando muito, minimizar a problemática, também 

por ser específica e complexa.  

Nesse sentido, a autora sintetiza a discussão propondo quatro tópicos: a) necessidade 

premente do reconhecimento da especificidade da alfabetização (processo de aquisição e 

apropriação do sistema da escrita, alfabético e ortográfico); b) que a alfabetização seja 

desenvolvida num contexto de letramento -“participação em eventos variados de leitura e de 

escrita, e o consequente desenvolvimento de habilidades de uso da leitura e da escrita nas 

práticas sociais que envolvem a língua escrita” (p.12)- e de atitudes positivas em relação a 

essas práticas; c) reconhecimento de que tanto a alfabetização quanto o letramento têm 

diferentes dimensões ou facetas (a natureza de cada uma delas demandará múltiplas 

metodologias); d) a necessidade de rever e reformular a formação dos professores (inicial e 

continuada) do ciclo alfabetizador, capacitando-os a enfrentar o grave e reiterado fracasso 

escolar na aprendizagem inicial da língua escrita nas escolas brasileiras (SOARES, 2004). 

De acordo com Viana e Teixeira (2002), é necessidade premente que haja, também, 

um alinhamento entre a academia e escolas, a fim de que as áreas de investigação 

relacionadas ao ensino e a aprendizagem da leitura possam ser discutidas e experimentadas 

em regime colaborativo. A ação que solicita uma multiplicidade de estratégias, bem como o 

envolvimento de processos cognitivos, linguísticos, sociais (psicologia experimental) nos 

procedimentos para ensinar a criança a ler e escrever são complexos. Para o campo da prática, 

é fundamental ter suporte e acompanhamento por meio de políticas educacionais condizentes 

e eficazes.  

De acordo com as autoras, esses processos “necessitam de ser estudados para que a 

intervenção psicológica e pedagógica no domínio da leitura seja adequada e eficaz” (p.51). 
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Em conformidade com o exposto, compreendemos que alfabetizar é ensinar a ler e 

escrever, num sistema alfabético; contudo, o termo por si só se torna impreciso, uma vez que, 

de acordo com a psicolinguística cognitiva, “[...] é alfabetizado quem é capaz de ler e escrever 

com autonomia” (MORAIS, 2013, p.17), até em ocasiões que requeiram habilidades mais 

complexas. 

 Segundo o autor,  

 

[...] nos países que utilizam o alfabeto, a alfabetização abre o caminho à 

literacia (letramento), isto é, à utilização das habilidades de leitura e escrita 

em atividades que vão além do alfabetismo, atividades de aquisição, 

transmissão e, eventualmente, produção de conhecimento. (MORAIS, 2013, 

p. 18). 

 

 Alfabetização e letramento, assim, são processos diferentes, cada um com suas 

especificidades; contudo, são complementares e indissociáveis (SOARES, 2004). O desafio 

colocado hoje aos professores no ciclo de alfabetização é o de conciliar esses dois processos, 

tendo claro o tipo de literacia a ser trabalhada (se a pragmática, a de divertimento; a de 

conhecimento ou a estética,), bem como ter nítida a orientação epistemológica, metodológica 

e, claro, ideológica dos modelos de formação (cultural, do capital humano, das capacitações) 

(MORAIS, 2013). Esse fator é importante para assegurar, aos alunos, a apropriação do 

sistema alfabético/ortográfico e a plena condição de uso da língua nas práticas sociais de 

leitura e escrita (ROJO, 1998; 2006; SOARES, 2011). 

 Diante do exposto, podemos considerar que a alfabetização e o letramento fazem parte 

das condições mínimas de sobrevivência do sujeito, fato que precisa ser considerado pelo 

Estado, em todas as esferas governamentais. E, em cada âmbito, as políticas que desenvolvem 

as competências literácicas precisam ser priorizadas, uma vez que as proporções continentais 

do Brasil dificultam a implantação e implementação das políticas de forma equitativa. 

 É um trabalho gigantesco e complexo, mas que precisa ser construído, uma vez que, 

com base no modelo ideológico das capacitações, as competências e habilidades daí advindas 

(alfabetizar e letrar), segundo Moraes (2013) e Nussbaum (2011), ajudam a reduzir o 

desemprego, a insegurança, o sentimento de privação, aumentando o nível de saúde e de 

participação na vida política do local. Além do explicitado, o que para nós também tem 

primordial importância, é o fato de que Nussbaum relaciona a competência literácica como 

“funcionamento fértil”, da maior importância para afrontar as desigualdades crescentes. 
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1.5 Da Reinvenção da Alfabetização à Importância do Ensino da Leitura e da Leitura 

Literária na Contemporaneidade. 

 

Considerando o percurso do ensino da leitura no Brasil, a partir do século XVII, das 

modificações dos modelos e das práticas de alfabetização percebidas ao longo do tempo, bem 

como da necessidade de uma progressiva apropriação da língua escrita por parte da criança, é 

preciso agora, destacar a importância da leitura e da leitura literária na contemporaneidade. 

Diante das premissas, apontadas por Magda Soares, José Morais, Fernanda Leopoldina 

Viana, Maria Margarida Teixeira e considerando a necessidade de reconhecimento da 

especificidade dos processos de alfabetização e de letramento (literacia) para a aprendizagem 

da leitura, intencionamos, neste tópico, tratar sobre a leitura como alavanca determinante no 

percurso do desenvolvimento pessoal do sujeito. 

Segundo Sim-Sim (2002), na história da humanidade, bem como na história 

individual, o domínio da linguagem escrita marca o acesso a uma tecnologia cujos limites são 

incalculáveis e a aprendizagem da leitura constitui-se em um rito de passagem para o ingresso 

no clube das sociedades letradas. (in VIANA e TEIXEIRA, 2002, p.5) 

         Nesse diapasão, reconhecemos a leitura como elemento decisivo para o 

“desenvolvimento individual e coesão social” (CALÇADA, 2009 in RIBEIRO e VIANA, 

2009, p. 7). A esse entendimento, somamos os apontamentos de Herdeiro (1980) e Freire 

(1981) no sentindo de considerar o ato de ler imprescindível à formação integral do homem. 

Com base em Herdeiro (1980), defendemos que o ato pedagógico da leitura pressupõe uma 

relação que envolve uma dimensão individual, pela subjetividade do ser e, por outro lado, 

uma dimensão social, considerando que essa relação acontece na/com associação com o (s) 

outro (s), em espaço (s) onde a leitura acontece (Herdeiro, 1980, p.35). 

Assim, na atual conjuntura social, política, cultural, surge-nos um tipo de leitor com 

perfil e características incertas, repercutindo diretamente no trabalho realizado na escola, em 

especial na fase de alfabetização, que, conforme já pontuamos, é o período em que se espera 

que a formação leitora seja consolidada.  

Esse novo leitor, segundo Calçada (2009), exige responsabilização dos diferentes 

mediadores de leitura – Família, Escola e outros agentes sociais – para que as competências 

literácitas sejam desenvolvidas desde a mais tenra idade, uma vez sendo requisitadas e 

assumindo papel de destaque nos nossos dias (p. 7). 

Entre as competências apontadas por Calçada, tratamos sobre o letramento literário 

como um dos usos sociais da escrita, proporcionando um modo privilegiado de inserção na 

cultura letrada, uma vez que conduz ao domínio da palavra por ela mesma (SOARES, 2004). 
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É um tipo de letramento singular, pois tem uma relação diferenciada com a escrita, sendo 

definido, por Lomas (2006), como uma capacidade específica que possibilita tanto a produção 

de estruturas poéticas, como a compreensão dos seus efeitos. Diante de tais premissas e 

amparados em Azevedo (2006), citando Bourdieu (1982 e 1994), assumimos um 

posicionamento crítico pela democratização da leitura literária, no ciclo de alfabetização, 

considerando-a, como já explicitado, capital simbólico fundamental, pois contribui para a 

formação intelectual dos sujeitos, numa perspectiva que supere o ensino bancário e 

meramente instrumental da leitura (FREIRE, 1983). 

 

1.6 O Ensino da Leitura Literária no Ciclo Alfabetizador, por quê? 

 

Ao abrigo de alguns dos princípios enunciados anteriormente, intencionamos, neste 

ponto, justificar a importância de políticas educacionais voltadas à formação do leitor literário 

no período de alfabetização. Razões como a ideia irrefutável de que nossos alunos, em 

processo de alfabetização, precisam se apropriar do sistema alfabético/ortográfico e que, ao 

mesmo tempo, devem ter plena condição de usar esse conhecimento (da língua) nas práticas 

sociais de leitura e escrita. Outro motivo liga-se à necessidade de considerarmos o caráter 

indivisível dos conhecimentos científicos, culturais e artísticos no currículo.  

Não obstante, defendemos a necessidade de garantir o direito da criança ao 

conhecimento da linguagem literária, que possibilita o encontro com o encantamento das 

“palavras” (sua polissemia, conotação) – a palavra poética, a arte do “ser”, mormente, nesse 

período insofismável, em que a educação não escapa aos processos políticos transnacionais.    

O trabalho com textos literários promove a construção de sentido quando da integração 

das dimensões estéticas, de recepção e fruição que caracterizam a linguagem literária (REIS, 

2015),ação imprescindível à dinâmica da pretendida lifelong learning; da mobilização das 

diferentes linguagens (GADOTTI, 2000); da educação do futuro (DELOURS, 1998; 

TEDESCO, 1998) e do desenvolvimento social pretendido (FREIRE, 2014; MORAIS, 2013). 

Somos sabedores de que a escola tem papel importante no desenvolvimento do 

interesse e hábito de leitura. A última edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, 

realizada pelo instituto Pró-Livro em 2016, aponta o vínculo entre leitura com a escolaridade. 

O levantamento mostra que houve o aumento de leitores no país – 56% ante os 50% 

observados em 2011. O índice de leitura de livros entre crianças, adolescentes e jovens no 

Brasil aumentou. Entretanto, apesar da ligeira melhora a pesquisa nos alerta para fato de que, 

a dificuldade de compreensão ou habilidade leitora, ainda é a principal barreira para a 

promoção da leitura e a formação leitora. A Bíblia é o livro mais lido, em qualquer nível de 
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escolaridade. Aliás, o livro religioso aparece em todas as listas: último livro lido; livro mais 

marcante. 

O número de livros de literatura lidos nos últimos três meses anteriores à pesquisa, 

ainda é baixo: não chegou a um livro lido espontaneamente (0,72% livro lido em média), e 

0,31% foi lido por indicação da escola. 

Assim, como importantes elementos para resposta à questão relativa ao porquê da 

competência literária na fase de alfabetização, é imperial destacar o resultado da pesquisa bem 

como sinalizar que o tempo e espaço escolar são potenciais mediadores entre o livro e a 

criança. 

Por meio dessa mediação, segundo Herdeiro (1980), a relação estabelecida entre a 

criança/jovem e o livro pode ser percebida como positiva ou negativa. Cabe à escola (re) 

pensar o trabalho realizado, bem como refletir sobre o valor pedagógico da leitura literária 

para uma formação integral, desenvolvendo o que a autora indica como “uma prática de 

orientação e promoção da leitura, inserida num programa educativo que valorize a capacidade 

imaginativa e criadora e o poder de análise e de crítica, e ainda dinamizar uma reflexão sobre 

a importância do livro como instrumento de cultura” (p.43). 

 Destarte, em sendo a educação literária entendida como capital simbólico 

fundamental, a escola torna-se o campo de promoção devendo priorizar e facilitar o acesso 

das crianças à experiência literária, desde a mais tenra idade. Os alunos, no ciclo de 

alfabetização, devem ter acesso ao jogo poético, à criação de hábitos de leitura e ao 

conhecimento e apreciação da literatura (AZEVEDO, 2006). 

A leitura é uma prática que, segundo Herdeiro (1980), atualiza a mensagem escrita. 

Essa atualização, ainda na perspectiva da autora, possibilita que o sujeito leitor seja envolvido 

em uma experiência de comunicação que o compromete ao “nível da imaginação, da 

inteligência, da sensibilidade e da afetividade” (p. 41), ao contrário de quando está 

interagindo com textos não literários, com objetivos informativos e documentais, nos quais a 

atualização se situa no nível intelectual, predominantemente. Tal aprendizagem, em 

consonância com o defendido por Azevedo (2006, p. 39), proporciona aos leitores, nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, “um saber-fazer acerca dos textos e do processo de 

comunicação em que eles ocorrem”, possibilitando que a leitura, por meio desse suporte, se 

torne uma prática transformadora. 
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1.7 A Leitura Literária Para Além das Escolhas Didáticas 

 

A despeito das novas concepções de alfabetização e de mudanças nas práticas de 

ensino da leitura, precisamos, enquanto educadores, ter a clareza das ideias, concepções e 

teorias que sustentam nossa prática (WEISZ, 2002). É importante, também, o entendimento 

de que os comportamentos emergentes da leitura são de natureza conceitual, implicam 

diferentes processos cognitivos, evoluem à medida que a idade da criança avança, mas são 

dependentes do contato com o material impresso (VIANA e TEIXEIRA, 2002; 

ALBUQUERQUE, 2012). Assim, torna-se necessário introduzir diferentes tipologias textuais 

em sala de aula e uma intervenção eficaz por parte dos professores.  

Ademais, necessitamos, nesse período de escolaridade, possibilitar que as práticas e 

materiais pedagógicos utilizados sejam significativos para os alunos, aproximando-os das 

necessidades cotidianas, de maneira a facilitar sua inserção na sociedade contemporânea. A 

plena capacidade de utilizar e usufruir da linguagem verbal e não verbal no dia-a-dia é 

imprescindível. Vimos, assim, no trabalho com textos literários, um caminho a abarcar as 

considerações acima descritas, uma vez que tal suporte utiliza linguagem compreensível e 

atraente para as crianças, inclusive graças à expressão da oralidade tanto na fala dos 

personagens como no discurso do narrador. 

É em razão do explicitado que defendemos o letramento literário no ciclo de 

alfabetização, pois proporciona, às crianças, meios para desenvolver habilidades que agem 

como facilitadores dos processos de aprendizagem: reflexão crítica; aumento do vocabulário e 

repertório linguístico; criatividade; compreensão; ampliação de repertório textual, 

possibilitando que realize conexões com seu contexto e com outros textos. 

Entretanto, percebe-se a falta de espaço de trabalho sistemático com tais textos no 

âmbito escolar ou sua utilização restrita a trabalhos estruturalistas e em atividades gramaticais 

que pouco- ou nada contribuem para a aproximação do aluno em relação à linguagem 

literária. (SOARES, 1999; SILVA, 2001). A situação se agrava quando os textos literários 

(verbais e não verbais) são subutilizados ou utilizados de maneira inadequada, sem um 

trabalho específico de mediação do professor, de quem se espera habilidades para desvendar 

as inúmeras atualizações potenciais dos textos literários e das imagens (desenhos, mapas, 

gráficos, fotografias, pinturas), ou o próprio contexto observado empiricamente como base 

nas experiências vividas. 

Assim posto, verificamos que, para formar um cidadão autônomo do ponto de vista 

linguístico e literário- leitor e produtor de texto competente-, precisamos considerar, não só no 

ciclo de alfabetização, mas em outros níveis de escolaridade, o ensino da leitura de textos 
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literários verbais e imagéticos como prática social de leitura e como condição indispensável 

ao exercício da cidadania na contemporaneidade (SOARESb e BARIZON, 2015). A leitura 

(verbal e não verbal) faz parte de nosso cotidiano para além da habilidade de decifração de 

sinais em uma perspectiva técnica. Mais que isso, “promove novos saberes no encontro entre 

o texto e o leitor” (MARIA, 2006, p. 91). 

Ler é um ato de vida, de relações com o mundo, com o outro e consigo mesmo. A 

“leitura do mundo precede a leitura da palavra” (FREIRE, 1983, p.11). E o mundo, na 

contemporaneidade, é apresentado, nos dizeres de Paulo Freire, por textos e imagens. Os 

sentidos, percepções, a visualidade, a polissemia das palavras e imagens são elementos 

presentes em nosso cotidiano e integram a composição de livros representando (e 

enriquecendo), como na vivência diária, as ações humanas. 

Reconhecemos que a leitura literária, no processo de alfabetização é necessária e 

urgente. Alfabetizar, como sabemos, é tornar alguém apto a utilizar o alfabeto – um conjunto 

ordenado de letras. Porém, sem o conhecimento desse fato (de se utilizar o alfabeto com 

aptidão), “não podemos compreender o que faz uma pessoa alfabetizada quando lê e escreve, 

nem a dificuldade que pode ter tido em se alfabetizar” (MORAIS, 2013, p. 27). Uma 

habilidade, de acordo com o autor, só pode ser plenamente compreendida quando conhecemos 

as propriedades do material sobre o qual ela exerce. Dessa maneira, Compreender a literatura 

infantil no Brasil, do ponto de vista da construção do sentido, do ritmo, da história, da cultura, 

é condição sine qua non para o desenvolvimento da competência literária. É caminho fértil 

para potencializar nossa capacidade de pensar, construir e integrar conhecimento, e criar o 

pensamento humanizador. 
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2 POLÍTICA DE EDUCAÇÃO: CONCEPÇÕES E PROGRAMAS 

 

 

A educação, na atual sociedade, como referencia Martins (2012), se configura pedra 

basilar nos processos econômicos e na reconfiguração das estruturas sociais. Citando Drucker 

(1992), a autora pontua que a educação, no cenário contemporâneo, tornou-se um desafio para 

maior parte dos países avançados (e aos países em desenvolvimento), no que se refere ao seu 

conteúdo e à sua estrutura. 

O Estado, por meio de políticas educacionais, decide e regulamenta a educação 

ofertada no país. Dessa forma, estudar e analisar essas políticas são, por definição, estudar o 

governo em ação. 

Neste estudo, consideramos política educacional as decisões que o Estado toma em 

relação à educação da população. Porém, por uma “univocidade discursiva” (ALVES, 2013), 

acreditamos ser necessária uma conceituação dos termos que aqui utilizamos, pois, 

historicamente, há um indiscriminado uso (comutável/ similarmente) das terminologias: 

políticas públicas, programas, planos, projetos para designar as ações que o governo, em todas 

as esferas, implementa.  

É importante não banalizar a semântica, sendo preciso um estudo crítico, com vistas às 

diferenciações necessárias, já que nesse trabalho utilizaremos esses vocábulos de maneira 

regular. E, a fim de evitar sentido ambíguo, que costumeiramente se apresenta nas pesquisas 

que têm como objeto as políticas educacionais, é oportuno esclarecer ao leitor o significado 

dos termos que aqui serão tratados.  

Não é uma tarefa fácil, já que a confusão cresce no adensamento de documentos 

oficiais e no campo acadêmico, como se observou no caso da revisão bibliográfica e análise 

documental para esta pesquisa. O mesmo se verifica nos manifestos da sociedade civil, 

conferências de setores sociais e nos usos midiáticos. Neste estudo, analisando os discursos 

incutidos nos textos e a qual interesses estavam servindo, verificamos a polissemia de 

conceitos. Alves (2013) pontua que “o hibridismo histórico-conceitual ou o acúmulo de 

equívocos no uso dos conceitos pode levar a indefinições, imprecisões, rupturas de práticas e 

mau uso de recursos públicos” (p. 20). Assim posto, a revisão de literatura sobre o tema torna-

se primordial.  

Em Alves (2013), entendemos a política pública como algo maior e mais abrangente 

do que Plano ou Programa e, desse modo, seu fortalecimento nas gestões de governo. 

Conforme o autor:  
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[...] uma política será um conjunto de ações de governança, planificado e 

programático, com alvos determinados, sistemas de controle transparente e 

desdobramento de ações estratégicas trabalhada por atores, público ou 

público-privados determinados. Seria, no mínimo, um caminho para a 

substantivação da política, notadamente se trabalhada em rede e por 

interações integradoras. (ALVES, 2013, p. 23) 

 

Neste ponto, sob entendimento de Ladislau Dowbor (2013), é imperioso destacar, 

também, a diferenciação entre governo e governança. O autor esclarece que governo é “a 

administração pública, a máquina do Estado” (p. 11). Já governança, envolve o “conjunto de 

articulações necessárias ao bom governo de um território”, ou seja, “relações com os 

sindicatos, as empresas, a academia, a mídia, os movimentos sociais, as igrejas, enfim, o 

conjunto dos subsistemas sociais de cuja articulação positiva se pode esperar bons resultados 

para o conjunto da população” (idem).  

O conceito preferencial neste trabalho, mesmo sabendo o quão distante estamos dessa 

compreensão, centra-se na perspectiva de políticas públicas integradas – residindo, na 

compreensão de Alves (2013), como uma direção social da nação, do estado ou do município. 

Um lugar coletivo em que as ações de governo levam a resultados qualificadores. Uma nova 

cultura política, desafio e foco de pesquisas realizadas na Cátedra Gestão de Cidades da 

Universidade Metodista de São Paulo
22

.  

Tentaremos que os termos, aqui utilizados, sejam claros e objetivos dentro do contexto 

proposto. Assim, diferenciar governo, governança, políticas, planos, programas, projetos pode 

significar um avanço na constituição de bem comum, ou bem público. 

Em Shiroma (et al, 2005, s/p), percebemos a política como um “conjunto de 

atividades que, de uma forma ou de outra, são imputadas ao Estado moderno capitalista ou 

dele emanam”. As autoras veem o processo educativo como elemento formador de “aptidões 

e comportamentos que lhes são necessários, e a escola como um de seus loci privilegiado” 

(s/p). O plano, na concepção de Alves (2013), decorre de uma atitude política, é 

macroindutor, orientador de políticas públicas capazes de garantir a ordenação constitucional 

proposta em 1988 na Constituição Federal Brasileira (CF). O Plano Nacional de Educação 

(PNE), por exemplo, tem caráter orientador das políticas públicas educacionais no âmbito 

nacional e em cada estado ou cidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                             
22

 A Cátedra Gestão de Cidades da Universidade Metodista de São Paulo foi inaugurada no dia 14 de novembro 

de 2003 com o intuito de colocar a Cidade como objeto central de reflexão. Voltada para o conhecimento e 

estudo das cidades contemporâneas, surgiu do processo de integração da Universidade Metodista de São Paulo 

com a região do ABC, que é o próprio retrato do Brasil contemporâneo: predominantemente urbano, 

industrializado, desigual, rico em experiências sociais e com patrimônio ambiental e histórico a preservar. Fonte: 

portal da Universidade Metodista de São Paulo. 
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Faremos uso do termo programa em seu sentido strictu, ou seja, quando referenciado 

à política como programa de ação, sugerindo atividades organizadas, podendo ser 

desmembrado em projetos (Alves, 2013). E as “concepções” que lhes foram atribuídas (a 

todos os termos aqui descritos), entendidas como a expressão dos referenciais normativos 

subjacentes às políticas, podendo se materializar nas distintas filosofias da ação (JOBERT e 

MULLER, 1987; AZEVEDO b, 1997). 

Desse modo, entender as políticas educacionais, bem como os programas PNBE e 

PNAIC e as concepções subjacentes que promovem e/ou asseguram a educação literária no 

Brasil torna-se essencial para a análise a que nos propomos, uma vez que o sistema educativo 

e as escolas estabelecem relações entre si.  

Concernente a isso, Libâneo (et al, 2012) aponta outras duas importantes razões: a 

primeira, pautada no entendimento de que as políticas educacionais e as diretrizes 

organizacionais e curriculares representam as ideias, valores, atitudes e práticas capazes de 

influenciar as escolas e seus profissionais na formação dos alunos (contexto de influência); a 

segunda, refere-se aos profissionais das escolas que podem aceitar ou rejeitar essas políticas e 

diretrizes educacionais, ou até mesmo, segundo o autor, dialogar com elas e então formular, 

de modo coletivo, práticas formativas e inovadoras (contexto da prática).  

Sabendo que as políticas se materializam por meio de planos e programas e, 

reforçando o princípio ordenador, como já colocado na introdução deste trabalho, optamos 

pela análise do PNBE e PNAIC. Contudo, torna-se imperioso ressalvarmos que, além deles, 

outros programas, planos e projetos foram implantados com o objetivo da formação do leitor 

literário. 

 

2.1 A Leitura Literária Como Direito 

 

 

Nossa intenção em cruzar política com leitura e a literatura se fundamenta, primeiro, 

na concepção de currículo como expressão do projeto cultural e educacional que se deseja 

para uma nação e sobre o qual as instituições de educação manifestam-se comprometidas em 

desenvolver com os alunos (e para eles) aquilo que consideram adequado (GIMENO 

SACRISTÁN, 2013). Nesse seguimento, o percurso investigativo nos possibilitou a 

percepção sobre a necessidade da adequabilidade do ensino literário nas escolas brasileiras. 

Segundo, na lacuna existente entre o discurso inebriante de “apoio à leitura e à literatura de 

nossas elites e nossos dirigentes políticos e o real convencimento deles próprios do que 

significa um país de cidadãos que sejam leitores plenos” (MARQUES NETO, 2016, p. 72). 
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Pois, segundo o autor, citando o escritor espanhol Constantino Bértolo: “a escrita nasceu, 

podemos afirmar, ligada ao poder, embora gostemos de pensar que foi criada para dar voz, 

honra e acolhida à memória” (idem).  

 É fato, como já explicitado, que a preocupação com a formação leitora das crianças 

sempre permeou a trajetória acadêmica desta pesquisadora, acreditando, como Bartolomeu 

Campos de Queiroz, que a palavra é uma das coisas mais importantes que há. A palavra tem 

grande poder na vida humana, principalmente pelo aspecto da comunicação, fator 

imprescindível à sobrevivência das ideias, das experiências, da cultura, da vida.  

Fato é que, quando a linguagem oral já não satisfazia às necessidades mais 

sofisticadas, o homem criou a linguagem escrita, registrando com precisão a linguagem 

falada, possibilitando expandir suas mensagens para além de seu tempo e espaço. As palavras 

passaram a registrar pensamentos, ideias, sentimentos, experiências e a capacidade de ler, 

assim, tornou-se questão de cidadania. 

Ler é potencializar nossa capacidade de pensar, pois nosso pensamento é constituído 

pelo uso de palavras. Logo, quanto mais palavras conhecemos, maior será nossa capacidade 

de construir pensamentos e conhecimento, qualitativamente. Nesse ínterim, é importante 

ressaltar que a questão da relação entre leitura e conhecimento deve ser compreendida 

considerando-se que este último não resulta simplesmente da oferta de informações, hoje 

acessadas com mais facilidade e vinculadas com mais velocidade em função da expansão dos 

veículos de comunicação em massa. Veículos esses, é importante que se diga, que se 

constituem em uma das principais expressões ideológicas da cultura da sociedade industrial e 

pós-industrial.  

O conceito de leitura aqui pensado expande-se em sentido mais amplo (VERSIANI et 

al, 2012), entendido como uma ação política, independente, permitindo ao leitor escolher a 

temática, bem como a estratégia argumentativa para o ato de ler, tendo um posicionamento 

consciente, crítico e político diante do mundo (FREIRE, 1983). Perspectiva defendida por 

Britto (1999), considerando que  

 

[...] quanto mais consciência o sujeito tiver desse processo, mais 

independente será sua leitura, já que não tomará o que se afirma no texto que 

lê como verdade ou como criação original, mas sim como produto. A 

ignorância do caráter político do ato de ler, por sua vez, não anula seu 

componente político, porque este é constitutivo do processo, mas conduz à 

mitificação da leitura e dos textos impressos e ao não reconhecimento dos 

interesses e compromissos dos agentes produtores dos textos. (p. 84-85) 

 

 

 Dessa forma, não é possível pensar a leitura, a educação, sem que se esteja atento à 

questão do poder, e a literatura está inserida nesse entendimento, pois ela, segundo 
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Bartolomeu Campos de Queirós, dá voz e palavra ao leitor. Para elucidar, trazemos a 

explicação dada por ele em entrevista cedida ao Paiol Literário
23

 

 

O texto literário é um texto que também dá voz ao leitor. Quando escrevo, 

por exemplo: “A casa é bonita”, coloco um ponto final. Quando você lê para 

uma criança “A casa é bonita”, para ela pode significar a que tem pai e mãe. 

Para outra criança, “casa bonita” é a que tem comida. Para outra, a que tem 

colchão. Eu não sei o que é casa bonita, quem sabe é o leitor. A importância 

para mim da literatura é também acreditar que o cidadão possui a palavra. O 

texto literário dá a palavra ao leitor. O texto literário convida o leitor a se 

dizer diante dele. Isso é o que há de mais importante para mim na literatura. 

(QUEIRÓS, 2011) 

 
 

 O texto literário é, portanto, real e simbólico, tem sentido literal e polissêmico, 

dependendo do contexto em que aparece. Ele, como bem sublinhado por Sophia de Mello 

Breyner Andresen, não solicita do leitor uma especialização, uma teoria, sua arte é uma arte 

do ser. O texto literário solicita do leitor uma forma diferenciada de leitura, para além da 

decodificação, uma leitura que Azevedo (2006) e Blanca-Ana (2013) consideram sofisticada e 

abrangente. 

Também a título de exemplificação, reportamo-nos ao teor da epígrafe dois, nas 

páginas iniciais deste estudo, em que o autor, e também narrador do livro “Bom dia, 

Camaradas” 
24

, em seu tempo de criança, apresenta, em teor autobiográfico, seu dia-a-dia 

ambientado numa Angola pós-independência, na década de 80. Coloca-nos, queiramos ou 

não, dentro dessa realidade, desse fragmento ficcional seja nas ruas, na escola ou na casa do 

narrador (e protagonista). Local em que, logo pela manhã, em momentos de extremo lirismo, 

nos faz evocar imagens, sons e cheiros tão nítidos e reais, por meio das palavras utilizadas, 

principalmente sobre sua relação com um abacateiro que, como hábito matinal recorrente, 

dizia o protagonista: “estava a acordar”. Não está ali, mas a leitura nos dá a sensação do 

abacateiro a “espreguiçar-se” e até “bocejar”, criando em nós outras vozes, outras palavras 

sem perder o sentido e a compreensão do objetivo do autor. Em meio ao caos e medo do pós-

guerra, o “silêncio” de cada manhã nos trazendo a esperança pelas palavras. 

Para ter voz e palavra diante do texto, o sujeito precisa de formação e repertório, essa 

ação não é neutra, precisa ser aprendida. É necessário que o currículo escolar favoreça essa 

competência que consideramos indispensável para nós e para o próximo, fator que Antonio 

                                                             
23

 Promovido pelo Jornal Rascunho – Jornal de literatura no Brasil, em parceria com a Fundação Cultural de 

Curitiba, com o Sesi Paraná e Fiep, o Paiol Cultural Literatura é um projeto que recebe grandes nomes de nossa 

literatura para entrevistas e diálogos com o público presente. O evento acontece no Teatro Paiol Cultural na 

cidade de Curitiba/PR. A entrevista com Bartolomeu Campos de Queirós ocorreu em 07 de junho de 2011. 

Disponível em http://rascunho.com.br/bartolomeu-campos-de-queiros/ 
24

 ONDJAKI. Bom dia, camaradas. São Paulo: Companhia das Letras, 2014. 
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Candido reconhece como direito humano e Bourdieu (1982 e 1994) e Azevedo (2006) 

consideram capital simbólico fundamental. Desta forma, tornam-se primordiais políticas 

educacionais que contemplem, em sua matriz, a educação literária para a elevação do 

pensamento (AZEVEDO, 2006; BLANCA-ANA, 2013) para a formação do homem-sujeito 

(ADORNO, 1995), se configurando autor de sua história (FREIRE, 2014).  

Podemos considerar, assim, que a retenção do poder, concentrado em poucas mãos, 

pode ser questionado pelos cidadãos brasileiros sob o ponto de vista do incremento da 

compreensão leitora e da capacidade de análise crítica dos discursos contidos nos textos das 

políticas (já que o fluxo da política é também o fluxo do discurso). Por essa razão, a análise 

crítica de políticas específicas é importante. Permite-nos refletir sobre a essência da política 

investigada e sua relação com a justiça social e sua efetividade no contexto micro. 

 O pensar transformador emerge da perspectiva para formação integral (e ao longo da 

vida) do sujeito, posicionamento baseado e defendido por nós, e já explicitado – em uma 

educação que transforma e emancipa o sujeito (FREIRE, 2014), contribuindo para o processo 

de humanização dos seres humanos.  

E esse é o ponto nuclear da presente pesquisa, mas, também, uma zona conflituosa, 

pois o significado progressista do trabalho com a leitura literária, no período de alfabetização, 

numa perspectiva crítica, para a elevação do pensamento e humanizadora que pretendemos, 

esbarra nas proposituras dos discursos governamentais. Esses discursos estão mais 

preocupados com o êxito escolar do que com a formação para a cidadania e elevação do 

pensamento. (GIMENO SACRISTÁN, 2013) 

Nosso intuito, assim, pauta-se na análise da política com vistas a provocar uma 

reflexão, por parte do sistema em questão, em momento de devolutiva da pesquisa, a fim de 

que as peças propulsoras que fazem a “roda girar” nas escolas – os CP e PA se reconheçam 

como fator basilar. Neste caso, sobre o ensino da leitura literária, entendendo o percurso 

histórico trilhado em nosso país e os novos discursos contidos em programas específicos. 

 

2.2 Políticas Para o Livro e Leitura no Brasil 

 

               

Quando voltamos o olhar para as políticas de leitura no Brasil, defrontamo-nos com 

uma situação nada favorável à formação de leitores. De forma mais específica, podemos dizer 

que há uma descontinuidade das ações, sendo que as mesmas, quase sempre, são 

interrompidas com a mudança de governos. Percebe-se que cada grupo que assume o poder 
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tenta impor suas marcas, ação resultante de divergências pessoais, políticas e ideológicas que 

direcionam as suas decisões.  

As ações pela formação de leitores plenos foram iniciadas pelos movimentos dos 

pioneiros dos anos 1930
25

.  

Embora, na década de 30 tenham-se desenvolvido ações de promoção e acesso à 

leitura, Paiva (2012), sinaliza que “foi apenas na década de 1980 que a questão da formação 

de leitores entrou na pauta das políticas públicas e, ainda assim, não de forma prioritária” (p. 

13). As ações, ainda segundo a autora, eram assistemáticas e restritas, com foco nas 

bibliotecas escolares, no incentivo à leitura e à formação de leitores. Essas ações (como as da 

atualidade) eram afetadas pela descontinuidade das políticas públicas em razão das 

prioridades e concepções dos governos vigentes.  

Da década de 80 à atualidade destacamos alguns programas de fomento à leitura de 

livros:  

a) Programa Nacional Sala de Leitura – PNSL (1984-1987), criado pela Fundação de 

Assistência ao Estudante (FAE), em parceria com os governos estaduais, por meio das 

secretarias de educação e com as universidades responsáveis em capacitar os 

professores. Tinha como objetivo a composição, o envio de acervos e repasse de 

recursos para organizar as salas.  

b) Programa Nacional de Incentivo à Leitura – Proler (1992 à atualidade). Foi criado 

pela Fundação Biblioteca Nacional, do Ministério da Cultura. Atua por meio de uma 

rede de Comitês sediados em prefeituras, secretarias de estado e municípios, 

fundações culturais ou educacionais, universidades e outras entidades públicas e 

privadas coordenados pela Coordenação-geral de Leitura/DLLLB/SE/MinC e por seu 

Conselho Consultivo formado por gestores do MinC, do MEC, do PNLL e 

representantes dos Comitês. Possibilita o acesso a livros e a outros materiais de leitura. 

O MEC participava desse programa de forma indireta, com repasse de recursos por 

meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).  

c) Programa Pró-leitura na formação do professor (1992-1996). Foi criado no âmbito 

do Acordo de Cooperação Brasil-França, com o intuito de criar uma política nacional 

de leitura, atuando para melhorar a formação de professores, essencialmente na área da 

aprendizagem da leitura, implicando numa renovação na formação inicial e continuada 

dos professores, na parte teórica e prática. A intenção era a profissionalização dos 

                                                             
25 Ano, também, da criação do MEC – à época, Ministério da Educação e Cultura. 
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professores, para que eles pudessem facilitar a entrada dos alunos no mundo da leitura 

e da escrita.  

d) Programa Nacional Biblioteca do Professor (1994-1997). Este programa, de acordo 

com Paiva (2012) foi implantado concomitantemente ao Programa Pró-leitura na 

formação do professor, tendo como objetivo, subsidiar a “formação de professores das 

séries iniciais do ensino fundamental com duas linhas de ação: a aquisição e 

distribuição de acervos bibliográficos e a produção e difusão de materiais destinados à 

capacitação do trabalho docente” (p. 14). Esse programa foi extinto com a criação do 

Programa Nacional Biblioteca da Escola – PNBE, em 1997.  

e) O PNBE, um dos objetos de estudo desta pesquisa, criado pela Portaria Ministerial 

nº 584 de 28 de abril de 1997 do Ministério da Educação e do Desporto. Sendo 

executado pelo fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), tinha como 

objetivo primeiro oferecer, aos professores e alunos de ensino fundamental, um 

conjunto de obras literárias e textos sobre a formação histórica, econômica e cultural 

do Brasil, além de obras de referência (PAIVA e BERENBLUM, 2009). De acordo 

com a autora, o PNBE “substituiu programas anteriores de incentivo à leitura e de 

distribuição de acervos às bibliotecas escolares implementados pelo MEC desde 1983” 

(p.11). De 1983 a 1999, os programas e projetos nessa área atenderam às bibliotecas 

das escolas por faixa de matrícula. Em 2000, o PNBE privilegiou a distribuição de 

obras voltadas para a formação do professor às escolas de 1ª a 4ª séries.  No período de 

2001 a 2003, foi definido um novo modelo de atendimento, denominado Programa 

Nacional Biblioteca da Escola – Literatura em Minha Casa e Palavra da Gente, com 

foco na distribuição de coleções de literatura diretamente aos alunos, de séries 

específicas, para uso pessoal. Pretendia-se com tal modelo, mediante Berenblum 

(2009), “possibilitar o acesso dos alunos e de seus familiares a obras de qualidade, 

representativas da literatura” (p.12). Desta forma, em 2001, o PNBE contemplou os 

alunos de 4ª e 5ª séries; em 2002 atendeu alunos da 4ª série; já em 2003 beneficiou os 

alunos da 4ª e 8ª séries e do último segmento de Educação de Jovens e adultos – EJA. 

Cada aluno recebeu um conjunto de obras de literatura de gêneros variados. Para os 

alunos da 4ª série foi entregue um conjunto com 5 livros; para os da 8ª série, foi 

entregue uma coleção com 4 obras; já para os alunos da EJA, um conjunto com 6 

livros. Atualmente, em parceria com a Secretaria de Educação Básica do Ministério da 

Educação (SEB/MEC), objetiva democratizar o acesso a obras de literatura brasileiras 

e estrangeiras infantis e juvenis, além de fornecer materiais de pesquisa e de referência 

a professores e alunos das escolas públicas brasileiras, sendo seu público alvo os 
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alunos da Educação Infantil; Ensino Fundamental (anos iniciais e finais) e Ensino 

Médio. Terá um tratamento especial em tópico próprio. 

g) Plano Nacional do Livro e Leitura – PNLL (2006-atualidade). Nos últimos 10 anos, 

o PNLL, se configura como uma das principais políticas públicas federais de livro, 

leitura, literatura e bibliotecas, com reflexo nos estados e municípios, tornando-se 

referência para a concepção de programas e projetos na área (MARQUES NETO, 

2015). Criado pela Portaria Interministerial nº 1537, dos ministérios da Cultura e da 

Educação, em 31 de agosto de 2006 o PNLL, na concepção do autor “é legítimo 

herdeiro dos movimentos pela formação de leitores plenos iniciados desde os idos da 

renovação da educação e da cultura nos movimentos pioneiros dos anos 1930” (p. 58). 

O texto do PNLL foi aprovado pelo governo e pela ampla maioria dos militantes 

defensores do ensino da leitura no Brasil, sendo debatido e homologado em histórica 

reunião da Câmara Setorial do Livro e Leitura (CSLL), em 19 de dezembro de 2006. 

A criação do PNLL brasileiro, como os Planos Nacionais de Leitura dos países que 

compõem a Cúpula Ibero-américa
26

 foi impulsionado desde 2005, ano conhecido 

como Ano Ibero-americano da Leitura e da resolução dos presidentes das nações da 

América Latina, da América Central, de Portugal e da Espanha, na XII Cúpula Ibero-

americana de Chefes de Estado e de governo, realizada em 14 e 15 de novembro de 

2001. No seu artigo 35, lê-se na resolução que:  

 

Convencidos do valor da cultura na busca pela equidade social, proclamamos 

o ano de 2005 como o ano Ibero-americano da Leitura, e propomos juntar 

esforços do setor público e do privado para levar a bom termo o Plano Ibero-

americano de Leitura aprovado na VII Conferência Ibero-americana de 

Cultura. (MARQUES NETO, 2010, p. 73 e 82) 

 

O texto do PNLL, segundo Marques Neto (2016) foi atualizado parcialmente em 2010, 

sem que fossem modificados seus conceitos, objetivos e metas. Desde sua criação, até 

os dias atuais, promove uma linha de intervenção homogênea das políticas públicas 

federais de livro, leitura, literatura e bibliotecas, com reflexos nos estados e 

municípios. O autor coloca que o PNLL deixou de ser referência efetiva entre os anos 

de 2011 e 2013. Contudo, tornou-se o grande orientador e ordenador de concepções e 

de programas na área, nos últimos dez anos. Ainda de acordo com Marques Neto 

(2016), o PNLL é referência não só na esfera federal. Desde 2008, o PNLL estendeu-

se para muitos estados e municípios brasileiros ganhando força, avanços e realizações, 

                                                             
26

 Fazem parte da Cúpula Ibero-américa: Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Chile, 

Equador, El Salvador, Espanha, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, 

República Dominicana, Uruguai e Venezuela (estes desde 1991), e Andorra (desde 2004). 
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“tanto nos programas e ações implantados nas unidades da federação, quanto na 

construção dos Planos Estaduais e Planos Municipais do Livro e Leitura” (p. 58). 

g) Pacto Nacional Para Alfabetização na Idade Certa – PNAIC (2013-atualidade). 

Também objeto da presente pesquisa, esse programa de grande escala, instituído em 5 

de julho de 2012, por meio da Portaria Nº 867, de 4 de julho de 2012 tem com o 

objetivo imediato, alfabetizar, plenamente, as crianças brasileiras até os 8 (oito) anos 

de idade. Para esse fim, tem foco na formação do professor para atuar no ciclo 

alfabetizador. Foi implantado no ano de 2013, sendo o maior programa de formação de 

professores já desenvolvido pelo MEC (BRASIL, 2015g). É, hoje, a principal política 

educacional para o ciclo alfabetizador no Brasil. Traz, em seu conteúdo, reflexões e 

sugestões de atividades de alfabetização, de letramento e incentivo à formação do 

leitor. Em sendo assim, não podemos falar sobre formação leitora sem visitá-lo, o que 

se estende ao desenvolvimento da competência literária.  

 

Ante o exposto, podemos observar que as ações de incentivo à leitura e livros, no 

âmbito do Ministério da Educação, sempre estiveram atreladas e foram executadas, em sua 

maioria, como programas de aquisição e distribuição de acervos.  

Compreendemos que uma política de formação de leitores deve ser encaminhada para 

além de ações de distribuição. E sem a pretensão de realizar uma análise do papel do Estado, 

mas tão somente de descrever a conjuntura em que nos inserimos para analisar programas 

educacionais específicos, revisitamos a história para entender que políticas educacionais para 

a formação do leitor (em todos os suportes), devem (e já era tempo) se configurar como 

política de Estado.  

Reconhecemos que a distribuição de livros é essencial à promoção e incentivo à 

leitura. No entanto, é notório que só a distribuição não garante a formação leitora, quiçá para 

o entendimento sobre leitura de uma forma mais abrangente, numa perspectiva crítica, para a 

elevação do pensamento e humanizadora. 

Torna-se premente: a) que a Lei nº 12.244 de 24/05/2010 que dispõe sobre a 

universalização das bibliotecas nas instituições de ensino no país seja cumprida, com 

mediadores de leitura capazes de propiciar práticas e eventos de leitura no sentido de formar 

novos leitores; b) a necessária a qualificação dos recursos humanos (professores, mediadores); 

é preciso que as oportunidades de acesso da comunidade escolar a diferentes materiais de 

leitura sejam ampliadas; c) a implantação de políticas educacionais de fomento à leitura sendo 

exequível e que se tornem, de fato, políticas de Estado. Exemplo do discorrido encontramos 

na propositura da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Livro, da Leitura e da Biblioteca, 
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que deve ser apoiada pela sociedade a fim de que se dê andamento e que se aprove, o mais 

brevemente possível, o Projeto de Lei número 212 que tramita no Senado Federal, prevendo 

uma Política Nacional de Leitura e Escrita. Política de Estado que será, segundo Marques 

Neto (2016), um marco legal contra eventuais retrocessos nessa área fundamental, 

principalmente no tocante à formação do leitor competente e sofisticado à altura de seu 

tempo. É primordial, também, o acompanhamento e avaliação das ações desenvolvidas no 

âmbito da Política de Formação de Leitores (BERENBLUM, 2009).  

Pesquisadores brasileiros como: Edmir Perrotti, Magda Soares; Ezequiel Theodoro da 

Silva, Eliana Yunes, Luiz Percival Leme Britto, Rildo Cosson; Nelly Novaes Coelho; Renata 

Junqueira de Souza; Hélder Pinheiro; Elaine Debus; Dagoberto Buim Arena, Aparecida Paiva, 

entre tantos outros, têm se debruçado sobre a discussão de políticas públicas de incentivo à 

leitura. Esses autores têm apontado aspectos relevantes para essa temática, tais como: a) 

necessidade de se criar estratégias diversificadas de políticas públicas na área da leitura e da 

cultura; b) crítica à falta de compromisso de todos os seguimentos da sociedade com a 

formação de leitores; c) indícios de não superação da dificuldade ou uma crise com ações 

isoladas; d) apresentação da escola como sendo um dos principais espaços responsáveis pela 

formação do leitor; e) defesa de uma ação mais efetiva das esferas públicas na área da leitura 

e; f) análise do universo cultural sob a ótica da dimensão sócio antropológica, visando a criar 

estratégias para a formação de leitores.  

Destarte, a reflexão acerca da formação do leitor literário solicita um olhar atento às 

políticas de incentivo à leitura na escola pública no Brasil e esperamos que esta pesquisa 

venha contribuir, pois, para a compreensão da capacidade leitora de uma criança, em fase 

inicial de escolarização, como algo a mais que a alfabetização, ou seja, um fator essencial à 

formação para a cidadania.  

 

2.3 A Abordagem do Ciclo de Políticas: Método de Análise das Políticas 

Educacionais 

 

No processo de formar leitores, devemos ter em mente um amplo conceito de leitura e 

não apenas a escolarizada. Para sermos condizentes a essa percepção, deveríamos nos referir à 

aprendizagem de “leituras”, promover uma quebra de paradigmas e abrir espaço para o ato de 

ler em diferentes suportes. De acordo com Versiani, Yunes e Carvalho (2012), “é preciso 

aprender a ler a fotografia, a pintura, a política, os jogos, as cidades como se apresentam”, e, 

acrescentamos, é preciso aprender a ler literatura. Assim posto, é importante ressaltar que a 
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linguagem e a política se constituem mutuamente, pois, segundo Michel Foucault, “toda 

linguagem já é uma interpretação do mundo”. 

Desta maneira, com a pretensão de compreender a política, tomamos os textos do 

PNBE e PNAIC como produtos, analisando-os sob a luz dos produtores de orientações 

políticas. É certo que cada documento não pode ser lido isoladamente, “já que estão aquém e 

além das palavras que os compõem” (SHIROMA et al, 2005, p. 427). Nessa perspectiva, um 

documento é aberto a releituras, não devendo ser consumido passivamente, mas, como “um 

objeto a ser trabalhado pelo pesquisador para produzir sentido”. (Idem) 

Diante dessa constatação, concluímos ainda que a análise de documentos de políticas 

(textos) não é algo simples, porque requer do pesquisador além da atenção à linguagem, a 

capacidade de “identificar ideologias, interesses, conceitos empregados, embates envolvidos, 

entre outros aspectos” (MAINARDES, 2007, p. 38).  

Sendo assim, buscamos compreender os programas PNBE e PNAIC como processos, 

analisando-os a partir da abordagem do Ciclo de Políticas, (Policy Cycle Approach) 

formulada pelo sociólogo inglês Stephen Ball e colaboradores (Bowe; Ball; Gold, 1992; Ball, 

1994), que teve repercussão nacional a partir dos estudos e publicações de Mainardes (2006). 

Segundo o autor, além do Brasil, essa abordagem vem sendo utilizada em diferentes países 

como um referencial para analisar a trajetória de políticas sociais e educacionais. 

No contexto brasileiro, a reflexão sobre tal abordagem torna-se profícua, em razão do 

campo das políticas educacionais, por aqui, ser relativamente novo e, embora carecendo de 

referenciais analíticos consistentes (MAINARDES, 2006), vem crescendo e se expandindo a 

partir da década de 80 (AZEVEDO “b”, 2004). De acordo com Ball (2011), a pesquisa sobre 

o assunto em nosso país vem se configurando um tema distinto de investigação e em 

permanente busca de consolidação. Condição pela qual o autor sinaliza a necessidade de se 

ampliar a interlocução com a literatura internacional, que hoje é vasta, e com uma variedade 

de perspectivas teórico-metodológicas.  

Por contribuir na análise de políticas que fogem dos padrões binários, possibilitando a 

análise e compreensão das políticas educacionais em toda a variedade de contextos pelos 

quais circula, essa abordagem vem sendo utilizada por muitos pesquisadores como 

referencial-teórico analítico de políticas educacionais. Ainda de acordo com Ball, essa ação 

possibilita percorrer as políticas em seu contexto macro, articulando-as às especificidades do 

nível local. 

Com base em Mainardes (2006), observamos que, a princípio, Ball e Bowe (1992) 

introduziram a noção de um ciclo contínuo, constituído por três facetas ou arenas políticas: a 

política proposta, considerada a política oficial; a política de fato, tida como os textos 
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políticos e legislativos e; a política em uso, classificada como os discursos e práticas 

institucionais no processo de implementação das políticas pelos profissionais que atuam no 

nível da prática. 

Porém, Stephen Ball e Richard Bowe romperam com essa formulação inicial, por 

considerarem que apresentam conceitos restritos e, no livro Reforming education and 

changing school, Bowe, Ball e Gold (1992) rejeitam os modelos de política educacional que 

separam as fases de formulação e implementação, alegando que esses ignoram as disputas e 

os embates sobre a política e reforçam a racionalidade do processo de gestão (MAINARDES, 

2006).  

Mainardes (2006), Bowe, Ball e Gold (1992) consideram que os profissionais que 

atuam nas escolas não são totalmente excluídos dos processos de formulação ou 

implementação de políticas, o que para nós, soa verdadeiro, uma vez que os sujeitos da prática 

(professores e outros profissionais) têm papel ativo como leitores e executores das prescrições 

trazidas nos textos, que por sua vez, têm uma clara ligação com contextos particulares nos 

quais foram elaborados e usados. 

Os autores explicitam melhor essa tese, utilizando dois estilos de textos desenvolvidos 

por Roland Barthes, para analisar se os textos da política estimulam mais ou menos a 

participação dos leitores/executores: writerly e readerly. Um texto readerly (ou prescritivo) 

contêm uma recomendação, sugestão de como se deve agir, limitando o envolvimento do 

leitor, dificultando a produção de novos sentidos e interpretações. Já um texto writerly (ou 

“escritível”), convida o leitor a ser coautor, por apresentar lacunas que podem ser preenchidas 

a partir da interpretação crítica, abrindo espaço para a intervenção. Mainardes (2006) 

considera, com base nos autores, que é possível que os dois estilos estejam num mesmo texto, 

com partes mais prescritivas e partes mais abertas, sendo possível, também, que o estilo de 

texto inicial seja diferente do estilo dos textos secundários (textos de subsídios, produzidos no 

decorrer da implementação de um programa ou política).  

Bowe, Ball e Gold (1992) indicam que 

 

[...]o foco da análise de políticas deveria incidir sobre a formação do 

discurso da política e sobre a interpretação ativa que os profissionais que 

atuam no contexto da prática fazem para relacionar os textos da política à 

prática. Isso envolve identificar processos de resistência, acomodações, 

subterfúgios e conformismo dentro e entre os discursos nessas arenas. 

(MAINARDES, 2006, p. 50) 

 

 



84 
 

Com base nessas premissas, os autores propuseram uma segunda formulação (e atual) 

– um ciclo contínuo, constituído por três contextos principais ou arenas políticas: a) o 

contexto da influência, b) o contexto da produção de texto e, c) o contexto da prática. São 

etapas que se inter-relacionam, num movimento contínuo, como deve ser um ciclo, em uma 

dimensão não temporal, não sequencial e não hierarquizado: 

 

 

                               Figura 1 

 

 

Fonte: Boweet al., 1992, p. 20 

 

 Em 1994, no livro Education reform: acritical and post-structural approach, Ball 

expande o ciclo de políticas, incluindo mais dois contextos: contexto dos resultados (efeitos) e 

o contexto das estratégias políticas (BOWE E BALL, 1994). Nesta pesquisa, a análise 

será realizada nos três primeiros contextos, com ênfase maior no âmbito da prática.  

O contexto da influência é onde surgem as políticas públicas de educação e seus 

discursos. Nesse contexto, movimentam-se as arenas formais como organizações 

internacionais, comunidades científicas, comissões e grupos representativos, movimentos 

sociais, dentre outras redes sociais que “atuam dentro e em entorno dos partidos políticos, do 

governo, do legislativo” (MAINARDES, 2007, p. 29). 

 Esses grupos têm o propósito de influenciar o governo na definição das políticas, 

travando, entre as partes interessadas, uma “luta para influenciar a definição e as propostas 

sociais da educação, do que significa ser educado” (BALL e BOWE, 1992, p. 19). É nesse 

âmbito, também, que os conceitos adquirem legitimidade e formam os discursos norteadores 

para a política. Contudo, apenas alguns discursos conseguem ganhar adesão, outros, no 

entanto, encontram mais dificuldade de se projetarem ou são ofuscados por argumentos mais 
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contundentes que circulam nas arenas públicas mais visíveis. Embates esses, que traz em 

subjacentes as ideologias e os interesses dos grupos e arenas que estão em disputa pela 

hegemonia dos discursos (SHIROMA, 2005). 

 O contexto da influência relaciona-se com o segundo contexto – da produção de texto, 

que normalmente está articulada com a linguagem do interesse público mais geral. Os textos 

políticos representam as políticas educacionais, sendo materializados por meio de “textos 

legais oficiais e textos políticos, comentários formais ou informais sobre os textos oficiais, 

pronunciamentos oficiais, vídeos” (MAINARDES, 2006, p. 52). 

 Ball e Bowe (Bowe et al., 1992) assinalam que os textos resultam das disputas, 

negociações ou consensos de determinados grupos e/ou arenas que agem dentro dos diferentes 

espaços de produção textual e concorrem para o domínio da representação da política. Dessa 

forma, é possível que os textos de uma mesma política sejam contraditórios. Mainardes 

(2006) pontua que as políticas são intervenções textuais e carregam limitações materiais e 

possibilidades, conquanto, também, não se encerram com a produção de seus textos. As 

consequências reais são vivenciadas dentro do terceiro contexto, o da prática. 

 O contexto da prática é um terreno arenoso, âmbito de execução das políticas 

educacionais, em que elas estão sujeitas à interpretação e recriação por parte dos profissionais 

que lá atuam (nas escolas, por exemplo). Amparados em Ball e Bowe (Bowe et al., 1992), 

sinalizando que é nesse contexto que a política produz efeitos e consequências, representando, 

ou não, mudanças e transformações significativas na política original, sustentamos ser esse o 

cenário nuclear, carecendo de ser “escutado”, “percebido”. Consideramo-lo elementar, pois os 

profissionais que atuam no “chão da escola” não são incautos, não enfrentam os textos 

políticos como leitores ingênuos, pois, “eles vêm com suas histórias, experiências, valores e 

propósitos” (p. 22) e, assim, os textos serão interpretados diferentemente.  

Os autores dos textos políticos “não podem controlar os significados dos seus textos, 

uma vez que partes podem ser rejeitadas, selecionadas, ignoradas, deliberadamente mal-

entendidas, réplicas podem ser superficiais” (p. 22). A interpretação, nesse ínterim, também é 

uma questão de disputa, se relacionam a interesses diversos e poderá haver predomínio de 

uma ou outra interpretação (Bowe et al., 1992), embora os autores reconheçam que os desvios 

e interpretações minoritárias possam ser importantes. 

Esta abordagem, portanto, de acordo com Mainardes (2006), assume que “os 

professores e demais profissionais exercem um papel ativo no processo de interpretação e 

reinterpretação das políticas educacionais e, dessa forma, o que eles pensam e no que 

acreditam têm implicações para o processo de implementação das políticas”. (p.53) 
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 É bem certo que as políticas, particularmente as educacionais (em qualquer contexto e 

nível de ensino), segundo Ball (2011), são pensadas e escritas para contextos que possuem 

infraestrutura e condições de trabalho adequadas. Não levam em conta as variantes: contexto, 

recursos, desigualdades regionais ou capacidades/defasagens locais. 

 Procuramos, a seguir, delinear os contextos apresentados por Ball, estabelecendo 

interconexões entre as perspectivas macro, meso e micro das políticas (AFONSO, 2012). 

 

 2.3.1 O contexto da influência: a internacionalização das políticas educacionais 

 

No campo das políticas públicas para a educação no Brasil, o Estado tem papel 

predominante na indicação do currículo vigente, intervindo diretamente em sua organização. 

Chizzotti (2012) analisa essa intervenção como sendo uma das estratégias para que o Estado 

se posicione na “nova geopolítica do conhecimento, enfrentando o aguçamento da 

competitividade internacional, promovendo o desenvolvimento econômico e a 

democratização do ensino” (p. 430).  

Não é só o Brasil que tenta se posicionar nessa nova geopolítica, pois, com o advento 

da globalização, os Estados Nacionais passaram a receber fortes influências/imposições dos 

organismos internacionais, de caráter neoliberal, no processo de criação de políticas 

nacionais, principalmente no final da década de 80 e início de 90. Políticas essas, com forte 

discurso e argumentos de cunho empresarial, prezando a qualidade, eficiência, eficácia, 

competitividade e produtividade (SHIROMA et al, 2005).  

Essas agências multilaterais patrocinam e, em muitos casos, impõem “soluções” a 

serem implantadas como políticas nos países centrais e periféricos. O World Bank, o Fundo 

Monetário Internacional (FMI), a UNESCO e a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) são exemplos reais, sendo o World Bank, 

particularmente, uma instância ideológica de promoção de um sistema mundial integrado com 

as linhas de mercado (Ball, 1998). A educação, por meio do currículo vigente, torna-se um 

campo de disputas ideológicas (e de mercado). Novas vozes e interesses passam a 

“pressionar” o Estado, mesmo que de maneira sutil, exigindo representatividade no processo 

político e “novos nós de poder e influência são construídos e fortalecidos” (BALL, 2013, p. 

166 in ROSA, 2013).  

Esse movimento está cada vez mais presente nas decisões das políticas educacionais 

no Brasil, decorrendo de processos que Antunes (2012) classifica como entrelaçados e 

paralelos: “a expansão do sistema público de educação que constitucionalmente realiza e 

consolida o direito à educação” (p. 130). Contudo, ao expandir tal direito, acaba favorecendo 
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e fomentando “atores e processos de privatização e mercadorização” (idem), causando a 

fragilização e precarização desse direito fundamental. Os currículos escolares, nesse ínterim, 

tornaram-se o que Chizzotti (2012) define de “espelho(s)” da complexidade desse processo. 

Abrindo, por conseguinte, um campo amplo e diverso de investigação em torno da relação 

dinâmica entre “conhecimento, estruturas escolares e sociais” (CHIZZOTTI, 2012, p. 431), 

ora atendendo o direito do cidadão à educação, ora respondendo às lógicas (neoliberais) de 

mercado. Esse movimento, somado à fragmentação do currículo e à necessidade de 

desenvolvimento social e sustentável no mundo, impôs a necessidade de políticas 

educacionais, mormente no tocante à reformulação curricular, condizentes à formação 

contínua dos cidadãos na contemporaneidade.  

Os discursos (explícitos e implícitos) no contexto da influência das políticas precisam 

ser percebidos e analisados pelos profissionais que atuam na concretização da política de 

formação do leitor literário no contexto micro – da prática. Aspecto relevante, considerando 

que “os fluxos da política são também fluxos do discurso – metalinguagens que orientam 

pessoas a viver como pessoas” (BALL e MAINARDES, 2011, p. 13). É necessária a 

percepção de que esse discurso, até o final de 1990, início de 2000, então de cunho 

economicista, mudou para tendências mais humanitárias e as políticas educacionais passaram 

a sugerir vieses de “justiça, equidade, coesão social, inclusão, empowerment, oportunidade e 

segurança” (SHIROMA et al, 2005, p. 428). Isso aconteceu com a divulgação do Relatório 

para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI
27

 (1998). Esse 

novo discurso, com tendências humanistas, buscou (e busca) sua legitimação no forte teor 

competitivo que se instalou à época
28

, bem como no rompimento dos laços afetivos, 

desestrutura familiar e da sociedade (PAPADOUPOLOS, 2005), que ainda persistem. 

Como já apontado na parte introdutória deste trabalho, a nova agenda indica, como 

principal orientação para a sociedade do conhecimento, a Lifelong Learning (DELOURS, 

1998). Aspira-se a uma educação com múltiplas oportunidades de aprendizagem que favoreça 

a mobilização das diferentes linguagens que o sujeito utiliza para se expressar e se relacionar 

como a linguagem artística, corporal, oral, escrita (GADOTTI, 2000). Para tanto, os sistemas de 

ensino, nas diferentes esferas, devem enfrentar desafios e romper com estruturas que 

impedem a mudança (medo, inércia, falta de conhecimento (capacidade técnica), absenteísmo 

de ética e de engajamento político).  A necessidade de ensinar o aluno a pensar, ser 

independente e autônomo, saber articular o conhecimento com a prática, na visão de Gadotti, 

                                                             
27

Relatório editado em 1996. 
28

Ressalta-se que o viés competitivo foi reforçado/acentuado pelo discurso empresarial e economicista, 

anteriormente defendido pelos mesmos organismos internacionais. Nota-se que, mesmo com a mudança 

sugerida, alguns conceitos empresariais permanecem, como o termo empowerment. 
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são reais e urgentes com vistas à educação que se quer permanente. As escolas públicas 

devem ser o foco da atenção, pois se configuram no espaço para oferta da educação 

pretendida, mormente em relação à formação do leitor competente à altura de seu tempo. Por 

conseguinte, os sujeitos precisarão de uma formação que os capacite para responder a tais 

necessidades. 

Dessa forma, a perspectiva da Lifelong Learning passa a ser objeto de orientações 

normativas e de políticas sociais, principalmente sob a égide da UNESCO, dos países centrais 

e dos organismos internacionais, por meio dos discursos políticos. Esse posicionamento 

explicita a concepção de educação vigente no Brasil, que adota e partilha, com outros Estados 

(transnacionais), a aprendizagem com base em competências como fundamento normativo 

para o currículo escolar. Essas competências têm elementos fundantes nos pilares 

educacionais apontados por Delours (1998), na propositura da educação do futuro: saber 

conhecer; saber fazer; saber viver junto; saber ser. 

À vista do discorrido, torna-se crucial entender que a educação, na era do 

conhecimento, se configura como o maior recurso de que dispõe uma nação para enfrentar a 

nova estruturação do mundo, com tendências econômicas globalizadas.  

Essa globalização, que tem reflexos em outras áreas, como a política, a cultura, o 

social, acontece em etapas, com avanços e retrocessos, separados por intervalos que, 

acreditamos, a julgar pela história, podem durar séculos. Assim, da educação depende a 

continuidade do atual processo de desenvolvimento econômico e social na era pós-industrial, 

quando observamos um declínio dos empregos na indústria e elevada ascensão dos serviços 

diferenciados como comunicação, saúde, turismo, cultura, lazer, informação e outros 

(SCHUMACHER, 1983). Segundo o autor,  

 

Toda a história - assim como toda a experiência atual - aponta para o fato de 

ser o homem, e não a natureza, quem proporciona o primeiro recurso: o 

fator-chave de todo o desenvolvimento econômico brota da mente humana. 

Subitamente, ocorre um surto de ousadia, iniciativa, invenção, atividade 

construtiva, não em um campo apenas, mas em muitos campos 

simultaneamente. Talvez ninguém seja capaz de dizer de onde isso surgiu, 

em primeiro lugar, mas podemos ver como se conserva e até se fortalece: 

graças a vários tipos de escolas, por outras palavras, pela educação. Numa 

acepção bastante real, por conseguinte, podemos afirmar que a educação é o 

mais vital de todos os recursos. (p. 67) 

 

Sendo elemento essencial, a educação se configurou (e se configura) cenário de 

disputas políticas. O conceito moderno de educação ao longo da vida (UNESCO), ou 

educação permanente (América Latina), sempre esteve e continua (na pós-modernidade) em 

consonância com os interesses do capital, fundamentada no modo de produção industrial 
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ligado ao “aumento da produtividade e da subordinação” (GELPI, 2005, p. 31); “amplamente 

subordinada ao ajustamento à economia no novo capitalismo, à produtividade e ao 

crescimento econômico, a empregabilidade e à competitividade” (LIMA, 2015, p. 16); 

reduzida “a instrumentos de condicionamento, poderosos e eficazes, que produzirão em série 

uma mão de obra especializada, consumidores dóceis, usuários resignados” (ILLICH, 1976, p. 

12). 

 É certo que o conceito fundante da Lifelong Learning e seus ideais críticos e de 

transformação, com compromissos democráticos em favor à igualdade de oportunidades, 

tendo uma concepção não elitista de educação, sofreram ressignificações no mundo 

contemporâneo, marcados pelo desenvolvimento tecnológico da indústria. No Brasil, surge na 

década de 60, após o desmantelamento dos movimentos de educação popular, como uma arma 

poderosa de alienação, confundida, mediante indicativa de Lima (2015) com:  

 

[...]escolarização permanente, educação escolar de segunda oportunidade, 

reconhecimento e certificação de competências, formação profissional 

contínua, vocacionalismo adaptativo e funcional, inclusão social para as 

periferias ou margens de dentro de um sistema cada vez mais embasado 

numa competitividade desenfreada e numa performatividade seletiva e 

excludente. (p.17) 

 

 

Neste ínterim, consideramos primordial rever o conceito de educação ao longo da 

vida, uma vez que a hegemonia da visão tecnicista sobre a educação volta a rondar o cenário 

brasileiro com a proposta de reformulação do Ensino Médio, por meio de Decreto 

Presidencial, pretendendo retirar do currículo a obrigatoriedade de disciplinas que julgamos 

ser imprescindíveis à formação integral do cidadão – arte, educação física, filosofia e 

sociologia. Trata-se de uma das ações para superar a crise, com a possibilidade de 

empregabilidade do jovem pobre logo que termina o Ensino Médio, mas que poderia ser 

implantada por meio de políticas públicas integradas para geração de empregos aos jovens 

recém-formados e não com medidas que visam a separar a formação científica da perspectiva 

cultural dos jovens brasileiros. 

Em um mundo em constante transformação, carecendo de mentes com pensamentos 

elevados, ousadas, inventivas, construtivas, combinadas ao pensar coletivo, solidário e 

humanizador, parece-nos que “O domínio das técnicas sem uma rica formação cultural não é 

suficiente para superar a crise [...]” (GELPI, 2006, p. 21). Desta forma, vamos “nadando 

contra a corrente”, mas confiantes e com coragem para o enfrentamento contra o projeto 

hegemônico de poder, o que Freire nos alerta como sendo 
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A visão tecnicista da educação, que a reduz a técnica pura, mais ainda, 

neutra, trabalha no sentido de treinamento instrumental do educando, 

considera que já não há antagonismos nos interesses, que está tudo mais ou 

menos igual, para ela o que importa mesmo é o treinamento puramente 

técnico, a padronização de conteúdos, a transmissão de uma bem-

comportada sabedoria de resultados. (2000, p. 79) 

 

Esse treinamento intenciona a implantação de ações formativas que, funcionalmente, 

habilitará os jovens a integrar a nova economia do conhecimento, ao invés de pautar-se na 

perspectiva crítica, em uma educação que transforma e emancipa o sujeito (FREIRE, 2014), 

contribuindo para o processo de humanização dos seres humanos. Partir da cultura, da 

experiência vivida e da leitura do mundo dos participantes, em direção à sua revitalização e 

problematização críticas. (LIMA, 2015, p. 22).  

 Carecemos de uma educação que prepare para a vida, que seja promotora de 

identidade, pois, segundo Freire (1997b), os seres humanos apresentam “vocação ontológica 

para ser mais”, por isso estão em permanente processo de educação e aprendizagem.  

A este respeito, Gimeno Sacristán (2013) alerta-nos para o papel decisivo e 

ideologicamente relevante, exercido pela educação, que não consegue deixar de ser o impulso 

humano, projetando os desejos e aspirações dos cidadãos sobre o que ocorre à sua volta, sobre 

como o ser humano é e se comporta, de como é a sociedade, como são as relações sociais, 

afirmando que 

[...]o ser humano tende, por natureza, a criar um mundo desejável que lhe 

motiva a melhorar, a estabelecer metas para si e a imaginar ideais. A 

educação é em si mesma um valor desejável, embora saibamos que isso se 

dê por razões muito diversas. Trabalhamos por algo que valorizamos porque 

queremos e acreditamos que, com a educação, melhoramos os seres 

humanos, aumentamos seu bem-estar e desenvolvimento econômico, 

atenuamos as deficiências sociais, contribuímos para a redenção do ser 

humano, sua liberação. A educação pode, inclusive, ser um instrumento para 

a revolução silenciosa da sociedade com base em um projeto iluminista e 

emancipador. (p. 24) 

 

 

 Nessa perspectiva e por nos referirmos a uma evolução sustentável, sinalizamos que o 

desenvolvimento, não só no campo econômico, mas em todas as áreas vitais à sobrevivência 

humana, deve ser traduzido pelo currículo que será desenvolvido ao longo da vida escolar do 

sujeito, em consonância com o contexto vivido e experimentado. Assim, de origem 

inteiramente distinta é a educação permanente ou ao longo da vida, entendida enquanto 

projeto de humanização e de transformação, pois,  

 

“[ao] falarmos de uma revolução cultural, devemos ver nela o desejo de 

alargar o processo activo da aprendizagem – incluindo o domínio da leitura, 

da escrita e de outras actividades de comunicação de nível superior – a todas 
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as pessoas, em vez de apenas a grupos limitados; tal é comparável em 

importância ao crescimento da democracia e ao desenvolvimento da 

produção científica. (WILLIAMS, 1992) 

 

 

Fato é que, tornou-se consensual, o posicionamento que delega ao ensino da leitura, a 

posição de ser a pedra basilar para o desenvolvimento, seja ele estruturado no discurso 

economicista ou no humanitário; sustentável. E, apesar da indeterminação, contradições e 

descontinuidade de ações, os Estados nacionais, mormente no final do século XX e início de 

XXI, se mobilizaram para estruturar e adequar os currículos a fim de se alinharem às 

perspectivas apontadas nos relatórios internacionais. 

Na América Latina, no ano de 2005, em razão da centralidade que a leitura alcançou 

na sociedade do conhecimento- na era da tecnologia e da internet, buscaram-se novas políticas 

públicas para a formação da cidadania consciente (MARQUES NETO, 2015). Foi lançado o 

Ano Ibero-americano da leitura, Ilímita, na América Latina de fala hispânica e Viva leitura, 

no Brasil, iniciativa que deu origem, em 2006, ao Plano Nacional do Livro e da Leitura 

(PNLL). 

Em verdade, desde o movimento dos pioneiros da educação na década de 30 aos dias 

atuais, há a concepção e direcionamento de que a capacidade de ler e a prática da leitura 

implicam diretamente na constituição do sujeito autônomo, que, segundo Britto (2009, p.187) 

tem uma participação social atuante e produtiva, contribuindo decididamente para as 

intervenções políticas e sociais, bem como para a organização da vida prática. Nesse 

entendimento, a leitura é reconhecida como atividade constitutiva de sujeitos capazes de 

inteligir o mundo e nele atuar como cidadão (BRANDÃO E MICHELETTI, 2001, p. 22). 

Rojo (2004) escreve sobre a capacidade de ler para a cidadania. Nesse sentido, ressalta 

que se não lemos, não escrevemos bem. Pior, a ausência da leitura sistemática faz com que os 

alunos não desenvolvam a sua capacidade crítica, uma vez que produzir textos não é apenas o 

escrever bem (no sentido ortográfico), mas a condição que a escrita nos dá de, ao transformar 

nossos pensamentos em texto impresso, exercermos (exercitarmos) a nossa visão dos atos e 

fatos acontecidos e por acontecer , forma de expressão que irá permitir ao cidadão não ser 

comboiado pelos outros (SOARES, 2007, p. 25); pelo contrário, fará com que ele possa 

interagir com eles nos mesmos termos, de maneira autônoma e libertária. (FREIRE, 1997). 

 Nesse diapasão, saber ler e compreender o texto lido torna-se imprescindível para a 

formação do sujeito consciente, que compreende sua realidade, nela atuando como 

protagonista, construindo uma sociedade desenvolvida, independente e democrática no país. 

(BEISEGEL, 2008, p. 35-37).  
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 A respeito das competências da leitura, Candido (1989) coloca-nos sobre a 

potencialidade da literatura para desenvolver em nós a quota de humanidade, na medida em 

que nos torna mais compreensivos e abertos à natureza, à sociedade e ao semelhante. 

Destarte, intencionando uma educação permanente, ao longo da vida, precisamos de 

uma educação que não seja centrada, apenas, na ditadura imposta por esses mesmos 

mecanismos internacionais buscando resultados para atingir índices e rankings, pelo prisma 

do controle. Necessitamos desvendar a (curta) vida que temos por meio dos sentidos físicos e 

emocionais num viés poético, de fruição, de escutar e ser escutado, de olhar e ser olhado, de 

sentir e ser sentido, enfim, de poder pertencer.  

Importante esclarecer que não é nossa intenção ter como horizonte, uma educação 

puramente romantizada ou, como afirmava Foucault (2004), uma “docilização dos corpos” – 

indivíduo (corpo) “que pode ser submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado 

e utilizado” (p.126).  

Nas vozes de Silva (1984); Reis (2015); Compagnon (2010); Azevedo (2006), 

intencionamos defender o poder da literatura no “desenvolvimento integral da pessoa 

humana” (Azevedo, 2006, p.39). Azevedo ainda nos esclarece que os textos literários 

“proporcionam uma aprendizagem do saber-fazer acerca dos textos e do processo de 

comunicação em que eles ocorrem” (idem), desenvolvendo no sujeito leitor a competência 

literária
29

, entendida como conhecimento e domínio dos códigos, convenções e princípios 

sociais e culturais que regulam os processos de produção e de recepção das mensagens 

literárias. (AZEVEDO, 2006) 

É neste ponto que, como o autor, consideramos a competência literária, capital 

simbólico fundamental
30

(Bourdieu, 1982; 1994 apud Azevedo, 2006), não no sentido de 

posição social, mas do poder que a leitura nos dá de conscientização e libertação. Aqui 

encontramos aporte em Paulo Freire, indicando a importância da escola pública para a 

educação literária, pois é nessa instituição que a maioria de nossas crianças têm contato com a 

literatura. Mesmo reconhecendo a instituição Escola como espaço de produção e reprodução 

das desigualdades sociais (Bourdieu, 1982), é pelo olhar de Freire (2014) que visualizaremos 

a competência literária, focalizando a escola pública como espaço para o desenvolvimento 

desse conhecimento, uma vez que a educação das maltas, nos preceitos freireanos, constrói 

                                                             
29

A esse propósito, Fernando Azevedo sinaliza que Adrian Pilkington (1994) indica numerosas reservas. Sobre a 

conceptualização do termo competência literária, Pilkington propõe, segundo Azevedo, que a explicação dos 

efeitos estéticos de uma obra literária seja encontrada “exclusivamente numa interpretação consistente com o 

princípio da relevância”. (AZEVEDO, 2006, p. 39) 
30

No texto literário convivem modelos simbólicos de uma cultura que interpela o leitor, sujeito que não pode 

alhear-se do seu estatuto de ser social e, consequentemente, de agente de transformações ideológicas (GIP de 

Leitura, p. 17). 
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“algo de absolutamente fundamental entre nós. Educação que, desvestida da roupagem 

alienada e alienante, seja uma força de mudança e de libertação” (FREIRE, 2014, p. 52). A 

opção, para tal preceito, seria de uma educação literária para a elevação do pensamento, para 

a formação do homem-sujeito, se figurando como autor de sua história (Idem). 

É a competência literária que permite, ao receptor, ler o texto à luz de uma função 

eminentemente lúdica, sem, obrigatoriamente, seguir uma lógica histórico-factual 

(AZEVEDO, 2006).   

Esse novo paradigma educacional vem demandando um modelo curricular 

contemporâneo, em substituição ao instituído – tradicional, linear e fragmentado. Os desafios 

para essa reforma, que deve priorizar o desenvolvimento de novas competências, são 

enormes. Entretanto, um ponto de convergência se apresenta (e esperamos que este estudo 

venha a contribuir para seu clareamento): a necessidade de considerar o caráter indivisível da 

cultura, como defendido por Papadoupolos (2005), uma vez que os componentes literários e 

científicos, emocionais e relacionais, perceptivos e analíticos da cultura de um povo não 

podem ser dissociáveis (p. 33).  

Indicações dessa natureza resultam fundamentais no estudo em questão, uma vez 

entendido que os componentes da cultura não podem ser desconsiderados quando da 

construção/reformulação/funcionamento do currículo (GIMENO SACRISTAN, 2013), 

tornando-se premente que a educação literária tenha espaço garantido na escola, 

principalmente no período de alfabetização. E, como aqui já discorrido, não só como algo 

instrumental para o ensino da leitura, mas como algo importante para a formação integral da 

pessoa humana, sob a ótica da fruição estética. 

Essa propositura, em concordância com Umberto Eco (2014), respalda-se no poder 

imaterial da tradição literária, valorizando e tornando acessível 

 

[...]o conjunto de textos que a humanidade produziu e produz não só para 

efeitos práticos (como ter registros, anotar leis e fórmulas científicas, fazer 

atas de sessões ou estabelecer horários ferroviários) mas antes gratia sui, por 

amor de si própria – e que leem por prazer, elevação espiritual, ampliação 

dos conhecimentos, se calhar por puro passatempo, sem que ninguém nos 

obrigue a fazê-lo (se excetuarmos as obrigações escolares). (p.11) 

 

  

Por essa razão, analisar os discursos políticos, contidos no contexto da influência, não 

é tarefa simples: traduz-se no entendimento da ação dos organismos internacionais, 

subsidiando as políticas (e os discursos políticos) dos grupos nacionais. Esses grupos, por sua 
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vez, “disputam para influenciar a definição das finalidades sociais da educação e do que 

significa ser educado”. (MAINARDES, 2006, p. 51) 

Assim sendo, analisar o discurso do PNBE e PNAIC, sob influência economicista 

global (crescimento econômico, empregabilidade, competitividade, produtividade), significa 

compreender que eles integram uma política de formação de leitores no país, vinculada não só 

à condição básica de democratização do acesso à informação, aos bens culturais privilegiados 

e a recepção da literatura como gratia sui, defendida por Eco. Mas, também, à formação de 

mão de obra especializada ajustadas aos interesses do capital. Decorre daí a percepção de que 

as ações do governo e as práticas desenvolvidas em ambiente escolar priorizam, no ciclo 

alfabetizador, no Brasil, o ensino e as atividades gramaticais (instrumentais) em relação à 

leitura para deleite. Têm como base um currículo linear, padronizado que não proporciona, de 

maneira equitativa, “meios de acesso à cultura, à educação (de qualidade) e a ciência” 

(BRASIL, 1988, Art. 23, inciso V) (parênteses nosso). 

Temos clareza de que o Sistema Educacional brasileiro é complexo. (CHIZZOTTI e 

PONCE, 2012), sob todos os ângulos que se possa observar, apresentam interessantes 

aspectos. Chrispino (2009, p. 34), aponta que 

 

o sistema é grande e, ao mesmo tempo, é formado por 

inúmeros subsistemas (municipais); envolve três esferas com 

funções e obrigações definidas mas interdependentes pois que 

oferecem um continuum; possui particularidades em grande 

número no que se refere à clientela: bebês, crianças, jovens, 

adultos, índios, negros, portadores de necessidades especiais, 

habitantes da zona rural, trabalhadores, etc.; possui igualmente 

um sem número de níveis e modalidades: educação infantil, 

ensino fundamental, ensino médio, educação de jovens e 

adultos, educação profissional (com diversos cursos), 

educação especial, educação indígena...sem esquecer que 

esses tipos podem sofrer combinações variadas nas escolas; 

possui órgãos normativos de sistemas educacionais nos três 

entes federativos [...].                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Assim posto, indicar perspectivas para que o ensino da leitura seja concretizado no 

espaço escolar, por meio de políticas públicas condizentes com realidades tão díspares, não é 

uma tarefa fácil. 

É preciso ter clareza da real situação educacional do país. É preciso ter conhecimento 

das necessidades de reestruturação das políticas, com base na realidade educacional, nas 

mudanças de paradigmas já discutidos neste trabalho, com vistas à educação na sociedade 

contemporânea. Torna-se necessário, considerar, também, a situação econômica, social e 

cultural do Brasil, ação que sugere mudanças fundamentais na maneira como as sociedades 
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estão elaborando políticas e práticas educacionais em respostas às circunstâncias novas 

(BURBULES e TORRES, 2004). É importante que o Brasil (e seus gestores políticos), não 

vire as costas à nova era, à modernização e à cultura global. Como Estado Democrático de 

Direito, o país tem autonomia e soberania nos termos constitucionais (BRASIL, 1988) para 

definir os próprios caminhos políticos na área educacional (e, em todas as outras áreas). 

Torna-se, assim, primordial que não reproduza os discursos ideológicos de política 

externas, devido à necessidade de responder a uma nova ordem mundial. As formas 

específicas que a globalização e os discursos da internacionalização têm assumido 

determinam, a nosso ver, os vencedores e perdedores. 

É preciso compreender, que por meio de políticas públicas condizentes, essas 

mudanças podem ocorrer de maneiras diferentes, “mais justas e equitativas”. (BURLES e 

TORRES, 2004, p. 12), promovendo, na concepção de Shiroma (et al, 2005), coesão social, 

inclusão, empowerment, oportunidade e segurança. 

Dessa maneira, ao analisarmos políticas educacionais para a formação do leitor 

literário, se faz mister um olhar atento às influências em nível mega e às intenções dos 

discursos incutidos nos documentos da política e, também, como o discurso chega e é 

concretizado na escola.  

Em razão do discorrido, acreditamos que a presente pesquisa, através da análise 

realizada, possa vir a contribuir, nesse período de tensão e mudanças (políticas e 

educacionais), para a inclusão legítima e normativa da educação literária na proposta 

curricular em andamento no Brasil – a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), bem como 

a implantação adequada dessa política nos espaços escolares. 

Fato é que grande parte das políticas para a formação leitora no país, muitas vezes, são 

criadas da maneira dispersa, descontínua, frutos de intenções (muitas vezes, sem 

compromisso ético e político) governamentais e de seus grupos apoiadores em nível federal, 

estadual e municipal. São, geralmente, no início, implementadas em capitais e grandes centros 

e os municípios menores, nos rincões do país, muitas vezes sequer tomam conhecimento da 

existência dessas proposituras. Quando se tem ciência dos programas, ou quando as escolas, 

secretarias ou departamentos de educação recebem material da política, habitualmente se faz 

de maneira superficial ou aquém da intenção primária. Frequentemente, são implementadas 

sem um aprofundamento teórico/conceitual e sem um suporte (técnico-pedagógico) para 

concretizá-las.  

Há quem possa questionar se o mais importante não é a criação e a implantação de 

programas? Certas vozes afirmam, inclusive, até que a implementação deve acontecer 

gradativamente. Concordamos que se deve garantir a base (daí nossa preocupação, além do 
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PNBE e PNAIC, também do PNLL
31

; do PROLER
32

; do PL nº212
33

 e outros programas e 

planos); contudo, não nos parece promissor implantar uma política, plano, programa, sem um 

acompanhamento profícuo. Podemos verificar com base: a) nos resultados da ANA/2013
34

, 

observando que os alunos (estado, município, escola), em sua maioria, são capazes de 

localizar informações explícitas no texto e fazer conexões simples, com pouco domínio das 

estratégias de compreensão na leitura; b) na 4ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no 

Brasil
35

 (RLB/2016) do Instituto Pró-Livro, percebemos que aumentou, proporcionalmente, o 

número de leitores no Brasil (de 50% em 2011, para 56% em 2015); houve a evolução da 

escolaridade da população brasileira; o percentual da população funcionalmente alfabetizada 

passou de 61% em 2001 para 73% em 2015. Houve, portanto, uma ampliação importante. No 

entanto, observa-se que esse aumento no número de leitores, na escolaridade, na alfabetização 

funcional tem um caráter mais quantitativo do que qualitativo, sob o ponto de vista da 

compreensão leitora, pois apenas 8% da população brasileira dominam a compreensão plena 

do que leem, com capacidade de análise crítica. (FAILLA, 2016) 

Nesta pesquisa, observamos um vácuo entre formuladores, gestores e executores da 

política. Os últimos- professores- conhecendo melhor a realidade da prática, reclamam por 

não serem ouvidos. 

 Causa-nos estranheza que os agentes de uma mesma política, não dialoguem entre si.  

Por este motivo, nossa preocupação em analisar o PNBE e o PNAIC no município de 

                                                             
31

O Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL), foi criado pela Portaria Interministerial nº 1537 dos Ministérios 

da Cultura (MinC) e da Educação (MEC), em 31 de agosto de 2006. Política de Estado que assegura uma linha 

de intervenção homogênea das políticas públicas federais de livro, leitura, literatura e bibliotecas, com reflexos 

nos estados e municípios. Fonte: MARQUES NETO, 2016. 
32

 Criado pelo Decreto nº 519 de 13 de maio de 1992, o Programa Nacional de Incentivo à Leitura – PROLER 

tem por finalidade contribuir para a ampliação do direito à leitura, promovendo condições de acesso a práticas de 

leitura e de escrita críticas e criativas. Implica articular a leitura com outras expressões culturais, propiciar o 

acesso a materiais escritos, abrir novos espaços de leitura e integrar as práticas de leitura aos hábitos espontâneos 

da sociedade, constituindo, dentro e fora da biblioteca e escola. O PROLER atua por meio de uma rede de 

Comitês sediados em prefeituras, secretarias de estados e municípios, fundações culturais ou educacionais, 

universidades e outras entidades públicas e privadas coordenados pela Coordenação-geral de Leitura/ 

DLLLB/SE/MinC e por seu Conselho Consultivo formado por gestores do MinC, do MEC e do Plano Nacional 

de Livro e Leitura e representantes dos Comitês. Fonte: http://proler.culturadigital.br(Acesso em 29/12/2016). 
33

 Projeto de Lei, de autoria da Senadora Fátima Bezerra (PT/RN) que Institui a Política Nacional de Leitura e 

Escrita, como estratégia permanente para promover o livro, a leitura, a escrita, a literatura e as bibliotecas de 

acesso público no Brasil, a ser implementada pela União, em cooperação com os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios e com a participação da sociedade civil e de instituições privadas, nos termos que especifica. Fonte: 

https://www25.senado.leg.br(Acesso em 29/12/2016) 
34

 Avaliação externa realizada pelo Ministério da Educação (MEC) com alunos de 3º ano do Ensino Fundamental 

de todo o país, anualmente. A prova é o instrumento do MEC para acompanhar a eficácia do Pacto Nacional de 

Alfabetização na Idade Certa (PNAIC). É uma avaliação censitária, permitindo que se avalie o sistema escolar 

como um todo. Serve, portanto, para pautar a definição de políticas públicas que busquem a melhoria da 

alfabetização. Fonte: Site oficial todospelaeducação.org.br (Acesso em 29/12/2016). 
35

A 4ª edição da pesquisa Retrato da Leitura no Brasil foi realizada entre 23 de novembro a 14 de dezembro de 

2015 e ouviu 5.012 pessoas, com idade superior a 5 anos de idade, em 317 municípios. A margem de erro é de 

1,4 pontos percentuais. Fonte: FAILLA, 2016.  
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Araçatuba, não se pautou na análise de Estado, mas, nas perspectivas macro e 

microcontextuais da política, vinculadas a uma perspectiva sociológica e crítica.  

 

2.3.2 O Contexto da Produção de Texto: ordenamento legal e olhar pedagógico 

sobre o Programa Nacional Biblioteca na Escola (PNBE) e do Pacto Nacional de 

Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) 

 

Ao analisamos os documentos (textos) oficiais e políticos que “representam” a 

política, ou seja, “a(s) narrativa(s) que lhes dão suporte” (SHIROMA et al, 2005, p. 434), 

buscamos compreender a essência da política, evitando qualquer forma de legitimação, 

estabelecendo os devidos vínculos com o contexto econômico, político e social, analisando as 

relações do PNBE com o direito à competência literária. 

 Cumpre esclarecer que os textos representam a política, mas, segundo a autora, não 

constituem a política. Shiroma (2005) informa que essa representação pode se apresentar de 

várias formas como textos oficiais e documentos políticos, podendo ser lidos, (mal/re) 

interpretados, compreendidos ou não. Bowe e Ball (1992) sinalizam que “embora desejem, os 

autores não podem ter controle sobre os significados que serão atribuídos aos seus textos”, 

pois, “parte dos textos pode ser rejeitada, excluída, ignorada, deliberadamente mal-entendida” 

(p. 22). Por consequência, a fim de assegurar um entendimento mais uniforme dos textos 

oficiais e políticos, auxiliando na produção de sentido, muitos outros textos, que contemplam 

as ideias centrais presentes nos documentos, são publicados. Nesse sentido, Shiroma (2005) 

sinaliza que a mídia e o mercado editorial exercem um papel estratégico (p. 434). Nessas 

circunstâncias, a análise foi realizada por meio de pesquisa documental com suporte no PNBE 

e PNAIC. 

 

2.3.3 O PNBE 

 

O objetivo principal do PNBE é proporcionar, aos alunos da rede pública, o acesso a 

obras de literatura infanto-juvenil, brasileiras e estrangeiras, bem como materiais de pesquisa 

a professores e alunos. Foi instituído em 1997, como programa que integra política pública de 

formação de leitores
36

. Desde então, vem cumprindo seu propósito decomposição e 

distribuição de acervos para as bibliotecas das escolas públicas brasileiras, no segmento da 

                                                             
36

 O PNBE foi instituído em 28 de abril de 1997, por meio da Portaria Ministerial nº 584. Está apoiado pelas 

políticas públicas de leitura gerenciadas pelo MEC e a documentação que o regulamenta vai ao encontro do 

artigo 208 da Constituição Federal, que garante o direito de todo aluno a ter acesso ao material de apoio didático, 

bem como a universalização e melhoria do ensino fundamental, estabelecidos na LDB 9394/96. 
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Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II, Ensino Médio), incluindo 

também, a partir de 2010,a Educação de Jovens e Adultos (EJA), ofertando número 

significativo de livros às escolas.  

É executado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em 

parceria com a Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação (SEB/MEC). As 

diretrizes do programa têm a premissa de contribuir para o desenvolvimento das 

potencialidades dos leitores, favorecendo, assim, a inserção desses alunos na cultura letrada. 

Já serviu em diferentes formatos. Na atual configuração (2014), para os anos iniciais do 

Ensino Fundamental (nível que se insere a pesquisa), destinou-se a acervos, inseridos na 

Categoria 3, com 25 livros cada acervo, intitulado PNBE na escola: Literatura fora da caixa, 

acompanhados pelo Guia 2
37

. Obra que contempla um conjunto de textos que, segundo seus 

organizadores, quando trabalhados e discutidos com os professores, “possibilitam uma 

mediação mais efetiva, de forma a proporcionar aos alunos diferentes experiências com a 

leitura literária”. (BRASIL, 2014, p. 10) 

O processo de avaliação pedagógica e seleção das obras, desde 2006, é realizado pelo 

Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita, (CEALE) da Faculdade de Educação da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Para o intento, conta com a colaboração de 

pareceristas que são vinculados a instituições públicas de ensino superior e de escola básica 

de diferentes estados brasileiros (PAIVA, 2005; BRASIL, 2014). Segundo esses autores, o 

processo de seleção dos livros que compõem os acervos de literatura, enviados às escolas, 

exige uma série de procedimentos que aqui discorreremos de forma sucinta
38

. 

 

Processo de seleção de livros para compor os acervos do PNBE. 

 

a) Edital de convocação de editores para o processo de inscrição e seleção das obras 

de literatura. 

b) Triagem das obras realizada pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT). De 

cunho técnico e documental, verifica aspectos físicos e atributos editoriais. Diz 

respeito, também, às condições de participação das editoras e cumprimento de 

requisitos legais para compras governamentais. 

                                                             
37

 Publicação elaborada pelo Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita (CEALE), da Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG), responsável pelo processo de avaliação, seleção e composição dos acervos. O Guia 

atende demanda apontada por pesquisas sobre o PNBE, indicando a necessidade de material de apoio aos 

professores para a utilização do acervo na prática escolar. 
38

 Para obter mais informações sobre o processo de seleção e procedimentos referente ao PNBE, consultar 

Conson (2014) que analisa o processo de triagem, seleção e compra das obras literárias. 
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c) Encaminhamento das obras ao Ceale para análise e seleção inicial das obras pela 

equipe de coordenação. Aqui, as obras que não atendem às exigências contidas no 

edital do programa (estrutura editorial e especificações técnicas mínimas – 

formato, capa, miolo, acabamento, conteúdos explicitamente moralizantes e 

didatizantes, são excluídas). 

d) As obras são organizadas em lotes/conjuntos para serem encaminhadas aos 

pareceristas. Por critérios estabelecidos pela equipe de coordenação, reúnem-se 

conjuntos de títulos (15 a 20 obras em média) com gêneros, autores e editoras 

diferentes. 

e) Envio dos títulos aos pareceristas, que devem observar critérios de avaliação e 

seleção contemplados nos editais do PNBE: qualidade do texto; adequação do 

tema; projeto gráfico. Segundo Paiva (2012), a equipe de coordenação elabora 

ficha avaliativa que, entre ouros itens, avalia as condições de leitura (qualidade da 

impressão, a adequação do espaçamento das linhas, tipo e tratamento da fonte); 

qualidade da interação com o leitor (leva em conta a diversidade, diferentes 

contextos sociais, culturais e históricos, ampliação das expectativas e perspectivas 

juvenis pela exploração artística dos temas); a qualidade textual (coerência, 

coesão, consistência, exploração de recursos linguísticos e expressivos, trabalho 

ético, estético e literários na obra); projeto gráfico (formato, tamanho, capa, 

contracapa, relação texto-imagem, qualidade da interação, da parte estética das 

ilustrações, adequação à faixa etária).É, ainda, critério para constituição dos 

acervos, obras consideradas de qualidade, nos vários agrupamentos – prosa, verso, 

imagem, história em quadrinhos – daquelas que representam diferentes níveis de 

dificuldade, atendendo diversos níveis de compreensão dos usos e funções escrita 

e do desenvolvimento da competência leitora dos alunos em cada segmento de 

ensino. Nesse processo, também há a preocupação em contemplar as obras das 

diversas editoras participantes (designam-se editoras todos os selos que inscrevem 

títulos), de maneira a tornar o processo mais democrático. 

f) Após seleção feita pelos avaliadores, uma listagem com os títulos é enviada ao 

Ministério da Educação (MEC), que dará início aos procedimentos de aquisição e 

distribuição dos livros: o FNDE inicia o processo de negociação e assinatura de 

contrato com as editoras, estabelecendo o quantitativo de livro que deve ser 

produzido. No processo, há sempre a supervisão de técnico do FNDE e os livros 

passam por controle de qualidade, de acordo com as normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 
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g) Organização e distribuição dos acervos do PNBE às escolas, por meio de contrato 

com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). Essa etapa também é 

acompanhada por técnicos do FNDE e Secretarias Estaduais de Educação. Em 

caso de escolas da zona rural, os acervos são entregues na sede das prefeituras e 

Secretarias Municipais de Educação, ficando tais órgãos responsáveis pela entrega 

às escolas rurais. (PAIVA, 2012; BRASIL, 2014; COSSON, 2014) 

 

Relacionamos esse processo ao contexto da produção de textos – pois, além da 

elaboração dos documentos que vão representar a política (BOWE e BALL, 1992), 

acreditamos que a seleção, avaliação e distribuição dos materiais enviados às escolas também 

se inserem nesse nível de análise. A qualidade dos livros e sua condição de uso e interação 

com o leitor passam por crivo avaliativo do IPT, do Ceale e seus colaboradores. Portanto, 

tanto os órgãos, como os colaboradores (avaliadores/pareceristas) representam a política e 

constroem, por meio das escolhas, pareceres e Guias, os discursos, isto é, os textos políticos. 

Inserem-se em arenas, lugares e grupos de interesse, envolvendo disputas e embates 

(MAINARDES, 2006). Segundo Cosson (2014), são responsáveis por etapas que influenciam 

consideravelmente o resultado final da seleção, do que chegará às mãos de professores e dos 

alunos. 

Essas ações e textos, segundo Bowe e Ball (1992), diferentemente do contexto de 

influência, que está frequentemente relacionado com interesses mais estreitos e ideologias 

dogmáticas, estão articulados com a linguagem do interesse público mais geral. São 

praticados e lidos com relação ao tempo e ao local específico de sua produção.  

Cabe aqui reflexão acerca de que, desde o emissor do texto (o escritor), ilustrador, 

passando por editores, avaliadores em várias instâncias institucionalizadas (ou não) que têm o 

poder de banir ou aceitar um livro que chegará às mãos de pessoas, que guiarão e orientarão a 

leitura da criança (bibliotecários, professores, mediadores, pais), todos são sujeitos adultos 

(SHAVIT, 2003). Sujeitos que possuem uma concepção singular sobre a criança, sobre a 

infância na contemporaneidade. Indivíduos que, segundo a autora, são considerados 

superiores à criança, sob o ponto de vista cultural. E como responsáveis, podem decidir o que 

“constitui material de leitura apropriado para criança” (idem, p. 131). Dessa forma, quem 

escreve, ilustra e produz o livro precisa “compor” um compromisso entre dois destinatários – 

o adulto e a criança. O trabalho do escritor de literatura infantil, nesse ínterim, não é fácil, 

pois sua escrita precisa afinar-se com o discurso defendido pela política e pelos grupos que 

representam a política num determinado tempo histórico, numa determinada gestão 

governamental. 
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Como observado, muitas são as etapas para que o Programa cumpra seu objetivo, que 

é disponibilizar as obras, aos alunos, na escola. Entre a triagem, avaliação pedagógica e 

aquisição das obras, observamos processos técnico, documental, conceitual, pedagógico, de 

logística; processos legais e subjetivos, intencionando a inserção desses alunos na cultura 

letrada.  

Diferente das versões anteriores, no ano de 2014, acompanhando o acervo, as escolas 

receberam um Guia como material de apoio, a fim de subsidiar o trabalho dos mediadores de 

leitura (professores, bibliotecários, mediadores responsáveis por sala de leitura). Acreditamos 

que o envio desses Guias seja uma resposta a diferentes pesquisas realizadas anteriormente, 

que demonstraram  a ausência de formação/dificuldade dos profissionais das escolas em 

separar as obras e direcionar o trabalho por meio delas, bem como contribuir com a prática 

pedagógica do professor (intra e extraclasse). 

Para os anos iniciais do Ensino Fundamental, foi disponibilizado o Guia 2. Material 

rico, bem estruturado, que, em suas páginas finais, apresenta as obras selecionadas que 

compõem os acervos do Programa, no ano em questão, separadas por segmento, categoria e 

gênero. Apresenta, ainda, além de um texto introdutório escrito por Magda Soares e 

Aparecida Paiva – coordenadoras do PNBE/Ceale, com o intuito de apresentar o Guia, outros 

textos escritos por autores que discutem “as especificidades de cada gênero, abordando obras 

que os representam, no intuito de que as leituras funcionem como exemplos e incentivo para a 

apropriação dos acervos pelos mediadores de leitura, de forma a enriquecer as atividades de 

leitura na escola” (SOARES e PAIVA, 2014, p. 7). 

 

2.3.4 O PNAIC 

 

É sabido que o ensino da leitura no Brasil vincula-se à alfabetização, período em que 

vivenciamos a dura realidade de constatar que muitas crianças não conseguem aprender a ler e 

escrever. Em razão dessa confirmação, surge este Pacto, como uma luta para garantir que as 

crianças brasileiras possam ter garantido o direito à alfabetização plena até os oito anos de 

idade (ao final do 3º ano do ensino fundamental). Para isso, os resultados serão aferidos por 

exame periódico específico, abrangendo:  

 

I - a alfabetização em língua portuguesa e em matemática;  

II - a realização de avaliações anuais universais, pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, para os 

concluintes do 3º ano do ensino fundamental;  

III - o apoio gerencial dos estados, aos municípios que tenham aderido às 

ações do Pacto, para sua efetiva implementação. (BRASIL, 2012f, p.1) 
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Para tanto, tem o PNAIC o propósito de contribuir para o aperfeiçoamento da 

formação dos professores alfabetizadores (BRASIL, 2012c). Isso porque diferentes pesquisas 

apontam para a necessidade de políticas públicas que venham, de fato, reverter os indicadores 

de desempenho dos alunos em nosso país, principalmente no tocante ao analfabetismo 

funcional. Um dos caminhos apontados é a formação continuada de professores (FELDMAN, 

2009; GATTI, 2003). 

Toledo (2015) referencia que essa não é uma meta inédita, pois o Programa Todos 

pela Educação, instituído pelo Decreto nº 6.904, de 24 de abril de 2007, já tratava de questões 

semelhantes e apresentava objetivos igualmente abrangentes. 

Nesse sentido, podemos constatar que, nas últimas décadas, há um esforço 

concentrado entre a academia (universidades), o Ministério de Educação (MEC), 

organizações não governamentais e sociedade civil para modificar esse cenário de fracasso 

escolar. Nítida também, em nosso entendimento, é a forma conflituosa com que a “relação” 

desses segmentos operacionaliza as ações a fim de everter o quadro educacional no Brasil: 

ora, por meio da regulação estatal; ora, sob a forma atual do capitalismo, que se apresenta 

como recusa dessa regulação estatal da economia e, por extensão, da sociedade (CHAUÍ, 

2013) e dos instrumentos de formação dos indivíduos – o currículo.  

Esse conflito é sentido no campo educacional, no qual, atualmente, vivenciamos as 

propostas educacionais híbridas (público-privado) (CHIZZOTTI e PONCE, 2012), mesmo 

tendo conhecimento de que as opções socioeducativas, as finalidades educacionais, currículo 

são definidos pelo Estado, considerando as condições histórico-sociais vivenciadas. 

Observamos que, nessa “relação”, um fator primordial está ficando ofuscado – a emancipação 

do sujeito e, consequentemente, da sociedade. 

O currículo vigente é um dos coeficientes (mais) importantes para reverter a situação 

do fracasso escolar. Esse instrumento e sua potencialidade, como referencia Gimeno Sacristán 

(2013), “se mostram por meio de seus usos e hábitos, do funcionamento da instituição escolar, 

na divisão do tempo, na especialização dos professores e, fundamentalmente, na ordem da 

aprendizagem” (GIMENO SACRISTÁN, 2013, p. 20). Não podemos negar que tais aspectos 

estão presentes na organização das ações do Pacto, sobretudo, voltando-se à formação dos 

professores.  

O PNAIC, nessa vertente, está em consonância com as mudanças que se operam no 

campo do conhecimento em se tratando do ensino da língua, mais especificamente a 

alfabetização, quando procura garantir, aos alunos inseridos nos anos iniciais do Ensino 
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Fundamental, a apropriação do sistema de escrita, dentro da perspectiva do letramento 

(literacia). 

O PNAIC vem se delineando desde 2008, em contexto de renovação curricular, em 

razão da ampliação do Ensino Fundamental para 9 (nove) anos. (BRASIL, 2015g). Esse 

processo, segundo os documentos oficiais do Pacto, foi acompanhado da necessidade de 

institucionalização do Ciclo de Alfabetização. Insere-se, atualmente, na meta cinco do Plano 

Nacional de Educação (PNE/2014-2024), prevendo que todas as crianças do Brasil estejam 

plenamente alfabetizadas até o final do terceiro ano do ensino fundamental (BRASIL, 2014a).  

A necessidade da renovação curricular, a ampliação do Ensino Fundamental e a necessidade 

de institucionalizar o período destinado à alfabetização derivam dos resultados insatisfatórios 

da educação brasileira nas avaliações em larga escala. Diante disso, novos conceitos foram 

criados, como o analfabetismo funcional, por exemplo, presente no cenário educacional desde 

a década de 60 (BRASIL, 2015g). Nesta época, compreendia, inicialmente, que 

 

a alfabetização era fundamental às atividades realizadas no dia a dia dos 

trabalhadores. Assim, o conceito surge como uma complementação ao 

conceito de analfabetismo absoluto e em decorrência do baixo desempenho de 

jovens e adultos na apropriação das técnicas de lecto escritura e de cálculos 

importantes para a vida profissional, política ou social. (BRASIL, 2015g, p. 

12) 

 

 

Assim posto, houve uma revalorização do conceito, por meio das transformações 

advindas das tecnologias vividas a partir da década de 90, mormente no ensino fundamental, 

como parte dos debates sobre a alfabetização. Trouxe “a importância da compreensão, pelos 

alunos, de textos complexos, de comunicar-se por escrito, e de conhecer as operações 

matemáticas diversas, utilizando as novas possibilidades de comunicação”. (Idem) 

Os indicadores insatisfatórios das avaliações externas, coerentes com a demanda do 

analfabetismo funcional, ampliaram a preocupação com a alfabetização no Brasil, bem como 

a proposição de políticas públicas com o objetivo de alterar o cenário apresentado. 

Favoreceram a implantação de medidas voltadas às práticas pedagógicas, em especial, dos 

professores alfabetizadores, tornando-os o centro do debate pedagógico. Para tanto, as 

temáticas sobre alfabetização e letramento ganharam relevância, mobilizando reflexões sobre 

os processos de formação continuada para professores dos sistemas públicos de ensino, bem 

como a apropriação do conhecimento escolar pelas crianças. (BRASIL, 2015g) 
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Em 2012, o IBGE contabilizou 27,8 milhões de analfabetos funcionais
39

. Dados que 

mobilizaram o MEC e demais atores da sociedade civil a refletir sobre a “baixa consistência 

entre a escolaridade e desempenho dos alunos, bem como com a necessidade de repensar a 

escola devido à grande porcentagem de evasão no decorrer da vida escolar” (BRASIL, 2015g, 

p. 13). Tais fatos favoreceram o estabelecimento de debates e propostas para lidar com a 

precariedade qualitativa dos sistemas de ensino, sendo o “direito à alfabetização” o principal 

tema, a partir da construção de estratégias que possibilitassem a diminuição dessas estatísticas 

nas futuras gerações de estudantes. O debate, na atualidade, é ampliado, considerando as 

crianças que, ao término do ciclo alfabetizador, não conseguem ler, escrever e realizar 

interpretações, a partir de diferentes gêneros textuais, pelo domínio da língua. 

Como observado, a estruturação de uma política pública para formação continuada de 

professores alfabetizadores era (e continua sendo) imprescindível às mudanças que 

almejamos. Aspectos como o baixo desempenho escolar e reflexões sobre a identidade 

profissional dos professores alfabetizadores, desencadearam, nas atuais políticas públicas 

educacionais, ações voltadas à transformação na prática pedagógica dos professores e a 

mobilização de conhecimentos presentes na teoria da educação. 

Criou-se, assim, a proposta do PNAIC, a partir de um processo de formação 

continuada dos professores alfabetizadores, marcado com a articulação de todas as políticas 

do MEC, o que deflagrou uma política de Estado que se caracterizava como em contínua 

construção. Conjugamos a ação no passado em razão da suspensão de novas formações pelo 

PNAIC, decisão proveniente da mudança política ocorrida no Governo Federal em agosto de 

2016, com o impeachment sofrido pela Presidente Dilma Roussef. O novo governo 

interrompeu as formações e não há informações sobre sua continuidade, até porque estamos 

na iminência da aprovação da nova BNCC. 

Em sua elaboração, o Pacto se referenciou: 

a) Nos debate sobre formação de professores alfabetizadores, iniciados em 2000, a 

exemplo do Programa de Formação de Professores (Profa), implantado em 2001, 

em nível nacional. Buscando novos direcionamentos à educação brasileira, o MEC, 

tendo a alfabetização como foco nos discursos sobre a melhoria da educação 

pública, efetiva eixos norteadores de trabalho- em especial, a formação de 

competências como eixo nuclear e a formação reflexiva como eixo metodológico. 

O Ministério também apresentou o “Programa Toda Criança Aprendendo” (TCA) 

(2003-2003). O MEC, como no PNAIC, sintetizava o objetivo de inaugurar, por 

meio de um pacto nacional que reunia o conjunto de entes da Federação, uma 

                                                             
39

Definidos, pelo IBGE, como pessoas de 15 anos ou mais que possuem menos de 4 anos de estudos completos. 
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década de elevação acelerada da qualidade do ensino. As matrizes de referência do 

referido programa continham quatro linhas de ação prioritárias: implantar a 

Política Nacional de Valorização e Formação de Professores; ampliar o 

atendimento escolar, incluindo as crianças de seis anos no ensino fundamental; 

apoiar a construção de Sistemas Estaduais de Avaliação da Educação Básica e 

instituir programas de apoio ao letramento. No mesmo ano, o TCA foi extinto, 

sendo implementada a “Rede Nacional de Formação Continuada”, a partir do 

Edital 01/2003 – SEIF/MEC, que difundiu as diretrizes para o encaminhamento de 

propostas às universidades, ratificando a Portaria 1.403, de 9 de junho de 2003, em 

que as instituições do ensino superior representavam centros de pesquisas e 

desenvolvimento da educação. Esses centros se dedicaram ao desenvolvimento de 

programas de formação continuada de professores ou gestores e também ao 

desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços para os sistemas públicos de 

ensino (BRASIL, 2003 in BRASIL, 2015g). 

b) No Programa Pró-Letramento (2005 – 2016), uma mobilização pela qualidade da 

educação. Foi criado em decorrência de pelo menos dois fatores principais: os 

resultados insatisfatórios apresentados pelo Sistema de Avaliação da Educação 

Básica (SAEB), sobretudo em 2003, pautados em parâmetros internacionais de 

avaliação educacional (PISA) e a criação da Rede Nacional de Formação 

Continuada de Professores de Educação Básica, em 2004, considerado um 

programa de formação continuada de professores para a melhoria da qualidade de 

aprendizagem da leitura/escrita e matemática nos anos/séries iniciais do ensino 

fundamental. O programa foi realizado pelo MEC, em parceria com universidades 

que integram a Rede Nacional de Formação Continuada, com adesão dos estados e 

municípios. Podiam participar todos os professores que estavam em exercício nas 

séries iniciais do ensino fundamental das escolas públicas. O Pró-Letramento 

funcionava na modalidade semipresencial. Para isso, utilizava material impresso e 

em vídeo e contava com atividades presenciais e a distância que eram 

acompanhadas por professores orientadores, também chamados tutores. Os cursos 

de formação continuada oferecidos pelo programa tinham duração de 120 (cento e 

vinte) horas, com encontros presenciais e atividades individuais com duração de 

8(oito) meses. Contava com a adesão das secretarias estaduais e municipais de 

educação, mediante o Plano de Ações Articuladas (PAR). 
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c) No Guia do Programa Nacional do Livro Didático (1929 – à atualidade)
40

, 

apresenta resenhas e informações necessárias à escolha das obras destinadas aos 

estudantes e professores dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental e Ensino 

Médio em cada período de escolha. O PNLD, consolidado pelo Decreto nº 7.084 

de 27/01/2010, é um programa de Estado que distribui às escolas públicas do 

Brasil livros didáticos, dicionários e outros materiais de apoio à prática educativa, 

de forma sistemática, regular e gratuita. O PNAIC inter-relaciona suas ações com 

os livros do PNLD, oferecendo suporte à ação pedagógica dos professores dos três 

primeiros anos/séries iniciais do ensino fundamental, contribuindo para elevar a 

qualidade do ensino e da aprendizagem de língua portuguesa e matemática; 

d) Na necessidade de um debate nacional para a implantação de uma política de 

currículo, que ampliasse as reflexões sobre a formação continuada, com base no 

“Pró-Letramento” e nas Propostas curriculares de secretarias de educação 

estaduais e municipais. A partir do ano de 2010, representantes do MEC reuniram-

se com representantes das secretarias de sistemas públicos de ensino e 

universidades, representados por professores atuantes na área da educação, para a 

elaboração e produção de documentos que explicitassem a necessidade de garantia 

de “direitos à educação” das crianças no Ciclo de Alfabetização. Tal debate se 

baseou no respaldo legal do “Art. 210 da Constituição Federal de 1988, que 

determina como dever do Estado, para com a educação, fixar ‘conteúdos mínimos 

para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum e 

respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais’” (BRASIL, 2012a, 

p.11). De forma concomitante, a “Constituição cidadã” garantia a importância do 

“direito à educação” como um “direito da criança”. Essa orientação foi 

fundamental para a implementação do PNAIC, favorecendo a delimitação dos 

diferentes conhecimentos e capacidades básicas, correspondendo às expectativas 

daqueles que postulavam ser importante conciliar as orientações constitucionais 

com as previstas no Art. 22 da Lei de Diretrizes e Bases n.o 9394/96. A 

delimitação era, efetivamente, ponto de partida para o estabelecimento de um 

currículo para a alfabetização e uma forma de garantir os “direitos de 

aprendizagem”. (BRASIL, 2015g, p. 15) 

                                                             
40

 O PNLD é o mais antigo dos programas voltados à distribuição de obras didáticas aos estudantes da rede 

pública de ensino brasileira. Iniciou-se em 1929 com outra denominação e, ao longo desses 88 anos, o programa 

foi aperfeiçoado e recebeu diferentes nomes e formas de execução. Atualmente, é voltado à educação básica 

brasileira, tendo como única exceção os alunos da educação infantil. (Fonte: http://www.fnde.gov.br) 
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Como percebido, o PNAIC, de 2013 a 2016, tentou assegurar um “currículo único” ou 

“nacional” para o Ciclo alfabetizador, com vistas à formação básica comum, atendendo o 

disposto no Art. 210 da Constituição Federal de 1988, determinando como dever do Estado, 

para com a educação, fixar “conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a 

assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e 

regionais” (BRASIL, 2012a, p.11). De forma concomitante, a “Constituição cidadã” garante a 

importância do “direito à educação” como um “direito da criança”. Associada a essa questão, 

a Lei 9.394, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, “tem por finalidade 

desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da 

cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores” 

(BRASIL, 2012 b) 

O PNAIC traz a reflexão sobre o currículo mínimo, valorizando as diferenças culturais 

nas diferentes regiões do país. Assume que, nos três primeiros anos do Ensino Fundamental, 

tem-se, como tarefa básica, além de garantir a plena alfabetização, também ampliar o universo 

de referências culturais das crianças, bem como contribuir para ampliar e aprofundar suas 

práticas de letramento. 

Mediante a Portaria MEC nº 867/2012, Art. 3º a adesão ao Pacto, pelo MEC e pelas 

secretarias estaduais, distrital e municipais de educação se deu por meio da assinatura do 

Termo de Adesão, um instrumento formal próprio, disponibilizado pelo MEC. Além desse 

tópico, a Portaria ainda estabelece, em seu Art. 2º, que as ações do Pacto, em parceria com 

instituições de ensino superior, “apoiará os sistemas públicos de ensino dos Estados, Distrito 

Federal e Municípios na alfabetização e no letramento dos estudantes até o final do 3º ano do 

ensino fundamental, em escolas rurais e urbanas” (BRASIL, 2012g, p. 01). As ações se 

caracterizam: 

 

I - pela integração e estruturação, a partir do eixo Formação Continuada de 

Professores Alfabetizadores, de ações, materiais e referências curriculares e 

pedagógicas do MEC que contribuam para a alfabetização e o letramento;  

II - pelo compartilhamento da gestão do programa entre a União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios;  

III - pela garantia dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento, a serem 

aferidos nas avaliações externas anuais.  

Parágrafo único. A pactuação referida no parágrafo único do art. 1º é 

condição para a adesão de Estados, Distrito Federal e Municípios às ações do 

Pacto. (BRASIL, 2012g, p. 01) 

 

Desta forma, mediante Art. 5º da mesma Portaria, as ações do PNAIC têm por 

objetivos: 
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I - garantir que todos os estudantes dos sistemas públicos de ensino estejam 

alfabetizados, em Língua Portuguesa e em Matemática, até o final do 3º ano 

do ensino fundamental;  

II - reduzir a distorção idade-série na Educação Básica;  

III - melhorar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB);  

IV - contribuir para o aperfeiçoamento da formação dos professores 

alfabetizadores;  

V - construir propostas para a definição dos direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento das crianças nos três primeiros anos do ensino 

fundamental. (BRASIL, 2012g, p. 02) 

 

Considerando as características e objetivos do Programa, é imperioso destacar que a 

referida Portaria define os quatro eixos de atuação, indicados no Art. 6º: 

 

I - formação continuada de professores alfabetizadores;  

II - materiais didáticos, literatura e tecnologias educacionais;  

III - avaliação e;  

IV - gestão, controle e mobilização social.  

(BRASIL, 2012g, p. 02) 

  

 

Para maior clareza, dispomos, em tabela, as normativas para cada eixo: 

 

 

 

QUADRO 1: Eixos de atuação do PNAIC, suas caracterizações e procedimentos: 

 
EIXOS CARACTERIZAÇÃO PROCEDIMENTO 

I Formação 

continuada de 

professores 

alfabetizadores. 

 

I - formação dos professores alfabetizadores 

das escolas das redes de ensino 

participantes das ações do Pacto;  

II - formação e constituição de uma rede de 

professores orientadores de estudo. 

Utilizou a base metodológica de 

estudos do Programa Pró-

Letramento, envolvendo estudos e 

atividades práticas, entendendo, 

assim, o trabalho pedagógico como 

objeto de reflexão. Pela Portaria nº 

1.458, de 14 de dezembro de 2012, 

determinou-se que a formação seria 

ofertada de forma presencial e teria a 

duração de duzentas horas anuais 

para os orientadores de estudo e 

cento e vinte horas anuais para os 

professores alfabetizadores, em 

ambos os casos incluindo atividades 

extraclasse; no caso dos professores 

alfabetizadores, foram especificadas 

oitenta horas presenciais, trinta e 

duas horas de estudo e atividades 

extra- sala e oito horas de seminário. 

Contemplou, ainda, o pagamento de 

bolsas de estudos – R$ 1.500,00 

para o coordenador-geral da IES; R$ 

1.400,00 para o coordenador-adjunto 

da IES; R$ 1.200,00 ao supervisor 

da IES; R$ 1.100,00 ao formador da 

IES; R$ 765,00 para o coordenador 

das ações do Pacto nos estados, 
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Distrito Federal e municípios; R$ 

765,00 ao orientador de estudos; R$ 

200,00 ao professor alfabetizador –, 

conforme Resolução nº 4, de 27 de 

fevereiro de 2013, estabelecendo 

critérios e normas para tal.  

As turmas de professores 

alfabetizadores eram divididas em 

grupos de 25 (vinte e cinco) a 34 

(trinta e quatro) docentes que 

atuavam em um mesmo ano ou em 

turmas multisseriadas e multi-

etapas, sendo designado, para cada 

agrupamento desses, um orientador 

de estudos. Não havendo número 

suficiente para divisão das turmas 

seguindo o critério do ano de 

atuação, era admitida a formação de 

turmas mistas, com, no mínimo, 10 

(dez) professores. Embora mantida 

uma divisão por ano de atuação, as 

temáticas centrais eram as mesmas, 

tendo, ainda, uma parte específica de 

cada etapa da escolaridade no ciclo 

de alfabetização. 

II Materiais didáticos, 

literatura e 

tecnologias 

educacionais 

(disponibilização 

pelo MEC, para as 

escolas 

participantes) 

I - livros didáticos de 1º, 2º e 3º anos do 

ensino fundamental, e respectivos manuais 

do professor, a serem distribuídos pelo 

Programa Nacional do Livro Didático - 

PNLD;  

II - obras pedagógicas complementares aos 

livros didáticos distribuídos pelo Programa 

Nacional do Livro Didático - Obras 

Complementares;  

III - jogos pedagógicos para apoio à 

alfabetização;  

IV - obras de referência, de literatura e de 

pesquisa distribuídas pelo Programa 

Nacional Biblioteca na Escola - PNBE;  

V - obras de apoio pedagógico aos 

professores, distribuídas por meio do 

PNBE; (Grifo nosso) 

VI - tecnologias educacionais de apoio à 

alfabetização.  

Além de considerar os conjuntos de 

materiais específicos para a 

alfabetização que incluíam os 

acervos de livros didáticos, jogos 

pedagógicos, livros de literatura, 

tecnologias, houve uma intenção de 

levar o professor a conhecer e a 

utilizar muitos dos recursos já 

disponíveis nas escolas públicas, 

possibilitados por vários programas 

do MEC. Exemplos que podem ser 

citados para ilustrar esse 

entendimento é a Coleção 

Explorando o Ensino, de 2010, a 

coletânea Indagações sobre o 

Currículo, de 2007, dentre outras 

referências que aparecem citadas no 

Caderno de Apresentação como 

integrantes dos materiais para o 

Pacto. (BRASIL, 2012; OLIVEIRA, 

2017, p. 102) 

III Avaliação. I - avaliação do nível de alfabetização, 

mediante a aplicação anual da Provinha 

Brasil aos estudantes das escolas 

participantes, pelas próprias redes de 

ensino, no início e no final do 2º ano do 

ensino fundamental;  

II - disponibilização pelo INEP, para as 

redes públicas, de sistema informatizado 

para coleta e tratamento dos resultados da 

Provinha Brasil;  

III - análise amostral, pelo INEP, dos 

resultados registrados após a aplicação da 

Provinha Brasil, no final do 2º ano; 

IV - avaliação externa universal do nível de 

alfabetização ao final do 3º ano do ensino 

fundamental, aplicada pelo INEP.  

A fim de colaborar com as reflexões 

docentes acerca da avaliação, o 

PNAIC contou com um caderno 

específico para essa discussão e 

apresentação de instrumentos que 

poderiam ser utilizados durante o 

ciclo de alfabetização, numa 

tentativa de levar os professores 

alfabetizadores a pensarem a 

avaliação como indispensável à 

promoção da aprendizagem das 

crianças, desenvolvendo olhar 

especial às estratégias utilizadas 

para esse fim. Aplicou-se a Provinha 

Brasil aos 2º anos em 2013; 2014; 

2015; 2016. Para os 3º anos utilizou-
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se a Prova ANA em 2013; 2014 e 

2016
41

. (BRASIL, 2012; 

OLIVEIRA, 2017, p. 107) 

IV Gestão, controle e 

mobilização social.  

I - constituição de um arranjo institucional 

para gestão das ações do Pacto, organizado 

na forma abaixo:  

a) Comitê Gestor Nacional: responsável 

pela coordenação e avaliação em âmbito 

nacional, presidido pela Secretaria 

Executiva do Ministério da Educação, com 

participação dos titulares e suplentes da 

Secretaria de Educação Básica (SEB), da 

Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão 

(SECADI), da Secretaria de Articulação 

com os Sistemas de Ensino (SASE), do 

FNDE, do INEP, do Conselho Nacional dos 

Secretários Estaduais de Educação 

(CONSED), da União dos Dirigentes 

Municipais de Educação (UNDIME) e 

representantes de outros órgãos e entidades 

que o Comitê julgar conveniente;  

b) Coordenação Institucional: comitê 

composto, em cada estado, por 

representante do MEC, da Secretaria de 

Estado da Educação, da UNDIME no 

estado, da União dos Conselhos Municipais 

de Educação (UNCME) no estado, do 

Conselho Estadual de Educação, da(s) 

Instituições de Ensino Superior (IES) 

formadora(s) em atuação no estado e de 

outras entidades que a Coordenação julgar 

conveniente, responsável pela mobilização 

e a proposição de soluções para temas 

estratégicos, no âmbito do estado;  

c) Coordenação Estadual: a cargo de cada 

Secretaria de Estado da Educação, 

responsável pela gestão, supervisão, 

monitoramento no âmbito da rede estadual 

e pelo apoio à implementação das ações do 

Pacto nos municípios;  

d) Coordenação Municipal: a cargo da 

Secretaria Municipal de Educação, 

responsável pela gestão, supervisão, 

monitoramento das ações do Pacto no 

âmbito da rede municipal e pela 

interlocução com a coordenação estadual.  

II - definição e disponibilização, pelo MEC, 

de um sistema de monitoramento das 

referidas ações do Pacto;  

III - promoção, por meio do Conselho 

Municipal, dos conselhos escolares, dos 

Através do sistema de 

monitoramento SisPact
42

, o MEC 

pretendeu apoiar as redes e 

assegurar a implementação do 

PNAIC em suas diferentes etapas. 

Foi prevista, ainda, a publicação de 

edital informativo sobre critérios de 

premiação e reconhecimento a 

professores, escolas e redes de 

ensino com avanços comprovados 

na alfabetização das crianças. 

A abrangência do Pacto 

denota a sua importância. O 

processo de formação continuada 

foi, em 2013, coordenado por 38 

IES, das quais 31 federais e 7 

estaduais, e, segundo Documento 

Orientador do Pacto 2014 (BRASIL, 

2014, p. 2), envolveu “[...] 53 

coordenadores estaduais, 5424 

coordenadores municipais, 78 

coordenadores no âmbito das IES, 

170 supervisores (IES), 645 

formadores (IES), 15.950 

orientadores de estudos e 317.462 

professores alfabetizadores das redes 

estaduais e municipais de ensino”. 

Quanto aos municípios 

participantes, no ano da 

implantação, o PNAIC contou, 

dentre os 5.570 municípios 

brasileiros segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), com um total de 5.420 

municípios, distribuídos por 27 

estados e o Distrito Federal. 

                                                             
41

 Em 2015, o governo federal suspendeu a aplicação da ANA, sob alegação de caráter pedagógico, embora 

especulações tenham apontado questões financeiras como determinantes para a decisão; o MEC admitiu, ainda, a 

possibilidade de tal avaliação ser aplicada a cada dois anos, e não mais anualmente como inicialmente prevista, 

justificando que, nesse prazo, haveria tempo hábil para o estudo dos resultados verificados para serem utilizados 

como balizadores do trabalho em diferentes instâncias (OLIVEIRA, 2017, p. 107). 
42

 O SisPacto é o sistema de monitoramento do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 

disponibilizado no SIMEC (http://simec.mec.gov.br). Os principais atores envolvidos na execução das ações do 

Pacto tiveram acesso ao SisPacto, de forma gradativa.  
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conselhos de acompanhamento e controle 

social da educação e organizações da 

sociedade civil, do acompanhamento e 

monitoramento das ações do Pacto, bem 

como de todas as demais ações de caráter 

suplementar com impacto direto na 

aprendizagem e permanência da criança na 

escola;  

IV - fortalecimento dos conselhos de 

educação e escolares envolvidos no 

acompanhamento e monitoramento das 

ações do Pacto, visando garantir as 

condições necessárias para o seu pleno e 

eficaz desenvolvimento;  

V - mobilização da comunidade escolar, 

dos conselhos de educação e da sociedade 

local em torno das ações do Pacto. 

    Fonte: BRASIL, 2012g; OLIVEIRA, 2017. 

 

 Tendo como cerne as políticas que incentivam a leitura literária, nossa concentração 

dirige-se ao eixo dois do PNAIC, analisando como os materiais disponíveis estão sendo 

utilizados no desenvolvimento da competência literária na escola. Porém, em se tratando de 

formação leitora, não há como manter distantes os eixos que promovem a formação 

continuada dos docentes, a avaliação e o papel dos gestores nesse contexto. 

 Assim posto, os demais eixos serão discutidos na conjuntura do estudo, mediante a 

necessidade que se apresentar. Dessa forma, não correremos o risco de nos desviarmos do 

foco do trabalho, garantindo ao que se propuseram os objetivos desta pesquisa. 

 Para o desenvolvimento das ações do Pacto, a Portaria nº 1.458, de 14 de dezembro de 

2012, determinava que, a partir das ações do MEC, o coordenador-geral (CG) das 

Instituições de Ensino Superior (IES) – no caso de São Paulo, UNESP, UNICAMP e 

UFSCAR – seria escolhido por processo de seleção público e transparente, respeitados os pré-

requisitos, cumulativos, estabelecidos conforme descrito: a) ter experiência na área de 

formação de professores alfabetizadores; b) ter atuado como professor alfabetizador ou 

formador de professores alfabetizadores por, no mínimo, dois anos; c) ter formação em 

pedagogia ou áreas afins ou ter licenciatura; e d) possuir titulação de especialização, mestrado 

ou doutorado ou estar cursando pós-graduação na área de educação. (BRASIL, 2012g) 

O Coordenador Geral, por sua vez, seleciona os formadores (F), responsáveis por 

organizar e executar os momentos formativos aos orientadores de estudo (OE) das 

secretarias estaduais e municipais. Estes deveriam ser professores efetivos da própria rede de 

ensino, preferencialmente aqueles que tenham atuado como tutores do Programa Pró-

Letramento. Os OE eram os responsáveis pela formação dos professores alfabetizadores 

(PA) vinculados às escolas da rede em questão. (Idem) 
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É possível observar, nos documentos oficiais (discurso explícito) que, como o PNBE, 

o PNAIC concebe o professor como sujeito inventivo e produtivo, como construtor e (re) 

construtor de suas práticas (FREIRE, 2014). Ambos os programas, com vistas à formação 

leitora, têm a escola e o fazer pedagógico como centros. Levam os professores a buscar 

alternativas metodológicas para melhorar, não só a prática pedagógica, mas também as 

práticas sociais vinculadas ao contexto dos alunos, favorecendo mudanças no cenário 

educacional, cultural e social. 

Para tanto, tem, o PNAIC, o foco na alfabetização, entendendo que a criança, para ser 

considerada alfabetizada, precisa compreender o funcionamento da escrita, dominar as 

correspondências entre grafema-fonema, ler, escrever e compreender textos escritos com 

autonomia.  

Essa concepção sobre a aprendizagem do uso da língua supera a mera decodificação, o 

que, a nosso ver, contribui mutuamente para a eficácia do programa no “chão da escola” e 

coaduna com as premissas de Morais (2013), Calçada (2009), Viana e Teixeira (2002). Torna-

se perceptível que as mudanças nas práticas e concepções pedagógicas no ensino da leitura e 

escrita, a partir dos anos 90, intensificaram-se no Brasil e no município de Araçatuba. Práticas 

de ensino cujos princípios sustentam a ideia de que as crianças se apropriam do sistema de 

escrita alfabética (alfabetização), a partir da interação com diferentes tipologias textuais, em 

“[...] atividades significativas de leitura e produção de texto, desde a Educação Infantil” 

(ALBUQUERQUE, 2012, p.17). Técnicas associadas ao trabalho realizado pelas 

pesquisadoras Emília Ferreiro e Ana Teberosky sobre a psicogênese da língua escrita, 

fundamentada na epistemologia genética de Jean Piaget e na psicolinguística de Noam 

Chomsky (FERREIRO; TEBEROSKY, 1984). Prática que é incorporada no novo conceito de 

alfabetização: o letramento. Nota-se que esse conceito é o fio condutor do Pacto, 

evidenciando a inserção das crianças nas práticas sociais cotidianas.  

Destacamos que as políticas internacionais para o ensino da leitura e escrita já 

previam, nos idos da década de 80, a relação da aprendizagem escolar com o vivido. No 

Brasil, a partir de 1990, afirma-se, em algum grau, o entendimento de que a formação dos 

professores seria condição primeira ao intento. Nesse período, muitos programas, como já 

mencionamos, foram implementados com foco na formação docente. O PNAIC, servindo-se 

das experiências mais exitosas, buscou desenvolver metodologias que, de modo concomitante, 

favoreceriam a apropriação do sistema alfabético de escrita por meio de atividades lúdicas e 

reflexivas e a participação em situações de leitura e produção de textos, ampliando as 

referências culturais das crianças (BRASIL, 2012c). 
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Para o desenvolvimento das ações pautadas nos quatro eixos descritos (formação 

continuada presencial dos professores; materiais didáticos, obras literárias, de apoio 

pedagógico, jogos e tecnologias educacionais; avaliações sistemáticas; gestão, controle social 

e mobilização) (BRASIL, 2012b); o programa empenhou-se na constituição de “equipes de 

trabalho voltadas especificamente para planejar, monitorar e realizar ações no âmbito do ciclo 

de alfabetização em duas instâncias: equipe na secretaria de educação, ligada ao grupo de 

gestão central
43

; equipes nas escolas” (BRASIL, 2012c, p. 9).  

A equipe central, atuando no âmbito das Secretarias Municipais de Educação 

(SMED), operava na “definição de princípios gerais e construção de orientações globais de 

trabalho, promovendo a articulação entre as unidades escolares” (idem). Em Araçatuba, 

constituem a equipe central o Coordenador Local (CL) e os Orientadores de Estudos (OE). 

Já as equipes das escolas deviam “definir planos de ação por unidade escolar e 

coordenar o trabalho coletivo, no universo dessas unidades” (idem). No município em 

questão, integram essa equipe os Coordenadores Pedagógicos (CP) e Professores 

Alfabetizadores (PA). 

  Para o trabalho de articulação entre estas duas instâncias, o PNAIC indicou a criação 

de um Conselho ou um Núcleo de Alfabetização que deveria se responsabilizar e discutir as 

políticas da rede de ensino destinadas ao atendimento das crianças dos anos iniciais (BRASIL, 

2012c). Devia, ainda, monitorar os trabalhos nas escolas, a fim de que os princípios 

pedagógicos da rede de ensino fossem contemplados e as aprendizagens alcançadas. Essa 

equipe (Conselho ou um Núcleo de Alfabetização), ligada a gestão central de cada rede, 

deveria ser formada por profissionais de diferentes campos do saber: pedagogos, psicólogos, 

fonoaudiólogos e outros licenciados nas diversas áreas de conhecimento, bem como por 

representantes da gestão central da Secretaria de Educação, diretores de escolas, 

coordenadores pedagógicos das escolas, professores, estudantes, pais e funcionários, fazendo 

a articulação entre as escolas e a equipe central. O intuito da equipe era 

 

[...]agregar diferentes tipos de conhecimentos e diferentes modos de análise 

dos processos de ensino e de aprendizagem. Importa que esse grupo se 

empenhe a refletir e conduzir ações específicas, voltadas para garantir a 

alfabetização das crianças e definir prioridades de participação de 

profissionais que já tenham efetiva experiência em salas de alfabetização, 

com reconhecimento pelas estratégias bem-sucedidas (BRASIL, 2012c, p. 9) 

 

                                                             
43

O PNAIC denomina “equipe de gestão central” aquela que atua na gestão das secretarias de educação, não 

estando, portanto, centrada em uma escola específica. Também pode ser denominada como equipe técnica, 

diretores de projetos, etc. 
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 Assim, essa equipe tinha como ponto de partida do seu trabalho a promoção de ações 

com vistas ao planejamento, construção, reformulação, quando necessário, e implementação 

de propostas curriculares. E, com base na definição dessas propostas curriculares, planejar as 

ações de formação continuada dos professores alfabetizadores, bem como indicar as diretrizes 

gerais para o funcionamento das equipes nas escolas, envolvendo, ativamente, os docentes e 

coordenadores pedagógicos. Dessa forma, segundo o documento de apresentação do PNAIC, 

as dimensões da formação continuada e da prática de ensino ficariam mais claras e 

articuladas. 

Este Conselho podia, ainda,  

discutir e analisar as condições de trabalho dos profissionais de ensino, 

valorizando o trabalho da equipe; propor à gestão central da rede estratégias 

de composição e organização das equipes de trabalho, de modo a garantir 

que todos tenham tempo disponível para planejamento, desenvolvimento das 

ações e formação continuada. (Brasil, 2012c, p. 11) 

 

 Em tese, esse Conselho ou Núcleo de Alfabetização deveria ter função agregadora e de 

apoio às ações no município, todavia, não foi constituído na rede de ensino de Araçatuba. A 

razão vincula-se às ações educacionais aligeiradas que, muitas vezes, são postas a serem 

implantadas sem um planejamento profícuo. O planejamento, as ações de reformulação 

ligadas às questões pedagógicas e técnicas ficaram sob responsabilidade do CL e OE. 

É observável que o modelo do processo formativo (em serviço), adotado pelo PNAIC, 

em formato “cascata” (GATTI e BARRETO, 2009), segue os moldes de outros programas de 

formação na contemporaneidade “[...] no qual um primeiro grupo de profissionais é 

capacitado e transforma-se em capacitador de um novo grupo que por sua vez capacita um 

grupo seguinte”, (p. 202). Entretanto, também segue as mesmas fragilidades de um modelo 

que, segundo as autoras, embora permita o envolvimento de um contingente profissional 

bastante expressivo em termos numéricos, sua efetividade no tocante à difusão de 

fundamentos para uma mudança profunda não se verifica de forma expressiva. 

Nessas condições, geralmente, percorre as diferentes esferas da administração, dos 

diversos sistemas de ensino, em diferentes regiões do país (equipe técnica-pedagógica, 

supervisores estaduais/regionais/municipais de ensino, professores especialistas). Funções 

técnicas que, não raras as exceções, são ocupadas por profissionais indicados politicamente, 

sem conhecimento técnico, comprometendo a eficácia dos programas. 

Considerando esse processo de formação em serviço dos PA e observando a 

organização do trabalho no PNAIC, salta aos olhos que os gestores escolares- diretor e 

coordenador pedagógico- e a equipe técnica da secretaria de educação- supervisores de 

ensino- tenham ficado fora das formações. Do contingente mencionado, ficaram fora os atores 
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responsáveis pelo processo de formação em exercício, principalmente os que atuam no “chão 

da escola”. Destacamos, especificamente, o coordenador pedagógico, profissional que tem, 

dentre outras atribuições: participar da elaboração do projeto político pedagógico da escola; 

orientar os professores acerca de suas atribuições educacionais; coordenar as atividades de 

ensino e aprendizagem na unidade escolar; orientar e avaliar essas atividades; mediar a 

implantação de políticas educacionais. Em nosso entendimento, é o que faz a “roda girar”, em 

se tratando da implantação/implementação de políticas educacionais na escola. 

Ademais, tendo o PNAIC embasamento nas reconceitualizações de formação 

continuada – ideia de desenvolvimento profissional, ao longo da vida, em serviço, que 

valoriza o protagonismo do professor, pautada na “Lifelong Learning”– deveria considerar os 

atores locais no contexto da escola. Isso porque o novo formato das formações pauta-se em 

dois modelos amplamente aceitos e defendidos na literatura educacional mais recente: as 

oficinas de reflexão sobre a prática e a formação centrada no fortalecimento institucional. Nos 

documentos oficiais, o Pacto não as contempla, porém, deixou livre, às secretarias de 

educação (opção política), a possibilidade de participação desses profissionais nas formações 

locais, pelos OE. Todavia, essas secretarias deveriam se responsabilizar pelas bolsas e/ou 

certificações pela participação destes profissionais que não eram contemplados pelo PNAIC. 

Em se tratando de contexto municipal que, em sua maioria, não conta com recursos 

próprios para tal fim, as formações foram acontecendo sem a presença de peças basilares. Em 

Araçatuba, não se verificou empenho (opção política) por parte da gestão da SME em garantir 

a participação dos gestores escolares e demais profissionais da SME. Houve uma pequena 

adesão dos CP em 2015 (opção da SME pela certificação) e, em 2016, edição do PNAIC que 

passou a contemplar com bolsas os CP, houve uma adesão ainda menor. 

  

 QUADRO 2: Estrutura organizacional do PNAIC/Araçatuba. 

EQUIPE 
ESFERA DE 

ATUAÇÃO 

ANO 

2013 2014 2015 2016 

Coordenação 

Nacional 
MEC (FNDE/SEED) Sim Sim Sim Sim 

Coordenador 

Geral/Coordenador 

Adjunto 

UES - PÚBLICAS Sim Sim Sim Sim 

Equipe Central 
Secretarias 

Estaduais/Municipais 
Sim Sim Sim Sim 

Conselho ou 

Núcleo de 

Alfabetização 

Secretarias 

Estaduais/Municipais 
Não Não Não Não 

Coordenador 

Local (CL) 

Secretarias 

Estaduais/Municipais 
Sim Sim Sim Sim 

Orientador de 

Estudos (OE) 

Secretarias 

Estaduais/Municipais 
Sim Sim Sim Sim 
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Coordenador 

Pedagógico (CP) 
Escolas Não Não Não Sim

44
 

Professor 

Alfabetizador (PA) 
Escolas Sim Sim Sim Sim 

    Fonte: Quadro elaborado pela autora. 

 

Sobre a estrutura da formação dos PA, via PNAIC, é essencial destacar o 

envolvimento das universidades públicas brasileiras, secretarias de educação e escolas. Estas 

instâncias, de acordo com o Pacto, devem estar articuladas para que esse processo formativo 

em serviço traga bons resultados. Essa estrutura, mediante documento formal, é composta por 

dois formadores “sintonizados com os objetos de estudo e com a sala de aula” (BRASIL, 

2012c, p. 24). O primeiro, o professor formador, realiza a formação dos orientadores de 

estudo (OE), sendo vinculado às universidades públicas brasileiras. Os OE, por sua vez, 

organizam a formação dos professores alfabetizadores, nos mesmos princípios formativos. 

Espera-se que o trabalho articulado entre as diferentes  esferas  administrativas  possa  auxiliar  

na mobilização dos diferentes saberes entre os formadores resultando na materialização das 

práticas escolares. 

Conforme o caderno de apresentação do Pacto, o curso, iniciado em 2013, foi 

organizado em oito unidades (80h), além do seminário de encerramento de 8 horas.  

 

QUADRO 3: Estrutura da formação do PNAIC. 

                                                             
44

 No município de Araçatuba, a participação foi opcional. Como as ações de formação se iniciaram tardiamente, 

houve pouca adesão dos CP. 
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Fonte: BRASIL (2012c, p. 24-25) 

 

Sobre a prática avaliativa, o PNAIC considera que “as ações de avaliação da rede 

precisam ser planejadas com intenções de verificar se as ações previstas no plano de ação 

estão sendo atendidas” (Brasil, 2012c, p. 10). Assim posto, torna-se importante que “os 

   

UNIDADE/ 

CARGA 

HORÁRIA 

ANO/CLASSE TÍTULO CADERNO 

01 

(12 horas) 

1º Currículo na alfabetização: concepções e princípios. 

2º 
Currículo no ciclo de alfabetização: consolidação e monitoramento do 

processo de ensino e de aprendizagem. 

3º Currículo inclusivo: o direito de ser alfabetizado 

Educação do Campo 
Currículo no ciclo de alfabetização: perspectivas para uma educação 

do campo. 

02 

(08 horas) 

1º Planejamento escolar: alfabetização e ensino da Língua Portuguesa. 

2º 
A organização do planejamento e da rotina no ciclo de alfabetização 
na perspectiva do letramento. 

3º Planejamento e organização da rotina na alfabetização. 

Educação do Campo Planejamento do ensino na perspectiva da diversidade. 

03 

(08 horas) 

1º A aprendizagem do Sistema de Escrita Alfabética. 

2º 
A apropriação do Sistema de Escrita Alfabética e a consolidação do 

processo de alfabetização. 

3º 
O último ano do ciclo de alfabetização: consolidando os 

conhecimentos. 

Educação do Campo 
Apropriação do sistema de escrita alfabética e a consolidação do 

processo de alfabetização em escolas do campo. 

04 

(12 horas) 

1º Ludicidade na sala de aula. 

2º Vamos brincar de construir as nossas e outras histórias. 

3º Vamos brincar de reinventar histórias. 

Educação do Campo Brincando na escola: o lúdico nas escolas do campo. 

05 
(12 horas) 

1º Os diferentes textos em salas de alfabetização. 

2º O trabalho com gêneros textuais na sala de aula 

3º 
O trabalho com os diferentes gêneros textuais em sala de aula: 

diversidade e progressão escolar andando juntas. 

Educação do Campo O trabalho com gêneros textuais em turmas multisseriadas. 

06 

(12 horas) 

1º 
Planejando a alfabetização; integrando diferentes áreas do 

conhecimento: projetos didáticos e sequências didáticas. 

2º 
Planejando a alfabetização e dialogando com diferentes áreas do 

conhecimento. 

3º 
Alfabetização em foco: projetos didáticos e sequências didáticas em 

diálogo com os diferentes componentes curriculares. 

Educação do Campo 
Projetos didáticos e sequências didáticas na Educação do Campo: a 

alfabetização e as diferentes áreas de conhecimento. 

07 

(08 horas) 

1º Alfabetização para todos: diferentes percursos, direitos iguais. 

2º 
A heterogeneidade em sala de aula e os direitos de aprendizagem no 

ciclo de alfabetização. 

3º A heterogeneidade em sala de Aula e a diversificação das atividades. 

Educação do Campo Alfabetização para o campo: respeito aos diferentes percursos de vida. 

08 

(08 horas) 

1º Organização do trabalho docente para promoção da aprendizagem. 

2º 

Reflexões sobre a prática do professor no ciclo de alfabetização: 

progressão e continuidade das aprendizagens para a construção do 

conhecimento por todas as crianças. 

3º 
Progressão escolar e avaliação: o registro e a garantia de continuidade 

das aprendizagens no ciclo de alfabetização. 

Educação do Campo 
Educação do Campo Organizando a ação didática em escolas do 

campo. 
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instrumentos de avaliação, elaborados pela equipe central em parceria com os professores e 

professoras, contemplem os conhecimentos, habilidades e capacidades que são direitos de 

aprendizagem das crianças de cada etapa de escolarização” (idem), ação prevista no 

documento curricular do PNAIC. 

À equipe central, incide, também, a elaboração de subsídios para a organização dos 

tempos e espaços pedagógicos, enfatizando a necessidade de sistematização e diversificação 

das atividades.  

Às equipes das escolas, a serem formadas por diretor, vice-diretor, secretários, 

coordenadores pedagógicos, bibliotecários, mediadores de leitura
45

, professores, especialistas 

para atendimento das crianças com necessidades educacionais especiais, dentre outros 

profissionais que possam colaborar para executar ações relativas ao ciclo de alfabetização, 

cabe o planejamento do trabalho na escola. Destacam-se, entre outras ações relevantes,  

 

[...] a construção do Projeto Político Pedagógico; a organização dos 

cronogramas de trabalho; a definição da dinâmica de trabalho coletivo, 

contemplando os encontros de estudo, de planejamento didático, de 

avaliação da escola e das crianças, enfim, o planejamento, acompanhamento 

e avaliação, no âmbito da unidade escolar, dos processos de ensino. (idem, p. 

10) 

 

  

 Na esfera dessa equipe escolar, o PNAIC considera importante esclarecer sobre as 

funções dos coordenadores pedagógicos (CP) que, em consonância com os princípios e 

diretrizes do Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola, “também podem atuar no sentido 

de pesquisar e integrar às ações das escolas, os projetos culturais da comunidade, de modo a 

aproximar o contexto escolar dos contextos extraescolares dos quais as crianças participam” 

(idem, p. 10). São responsáveis ainda, por:  

 

organizar e orientar a produção de documentos com informações sobre os 

discentes; decidir sobre o acesso a documentos e relatórios sobre a vida 

escolar dos estudantes e organizar, junto com o grupo de trabalho, as 

enturmações/agrupamentos das crianças, com base nas informações 

registradas na escola. (Brasil, 2012c, p. 10) 

 

Os coordenadores também devem atuar  

                                                             
45

 De acordo com o Caderno de Apresentação do PNAIC, entende-se por mediadores de leitura “os profissionais 

que atuam nas escolas para planejar e executar projetos de formação de leitores. Podem ser professores que 

atuam biblioteca ou outros profissionais que desenvolvam ações relativas ao estímulo dos estudantes à leitura e à 

escrita. Estes profissionais articulam os projetos desenvolvidos por diferentes professores da escola e criam 

ações a serem desenvolvidas em diferentes espaços escolares” (BRASIL, 2012c, p. 10). 
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no desenvolvimento de ações de articulação com as famílias, para integrá-las à 

vida escolar, contribuindo com as condições que garantam a frequência 

regular das crianças e o acompanhamento de suas atividades escolares. 

Também são de responsabilidade dos coordenadores, juntamente com os 

professores e professoras, os encaminhamentos e acompanhamento junto aos 

órgãos competentes dos casos de abusos, violação de direitos e negligências. 

(Brasil, 2012c, p. 10-11) 

 

  

 Aos Professores Alfabetizadores (PA) também se reserva papel relevante no PNAIC. 

São os responsáveis mais diretamente dos grupos de classes
46

. Em nosso entendimento, são os 

“implantadores” da política. E, com base nas definições registradas na proposta curricular do 

PNAIC, no PPP e nas discussões realizadas em reuniões com a equipe da escola, planeja as 

ações didáticas. Compete a ele, a elaboração de planos mais gerais de ação do ano letivo, 

definindo as rotinas escolares e o planejamento das atividades diárias, elaborando e 

selecionando recursos didáticos adequados. De acordo com os documentos do PNAIC, é no 

planejamento didático que “os professores e as professoras, com apoio e orientação da equipe 

de gestão da escola, devem garantir atendimento diferenciado para a efetiva aprendizagem das 

crianças”. (Brasil, 2012c, p. 11) 

 É de responsabilidade dos PA avaliar e definir os modos de atendimento 

diversificados, considerando as necessidades de cada grupo de alunos. Para tanto, o ato de 

planejar torna-se imprescindível, a fim de evitar as improvisações costumeiras no trabalho 

docente, orientando a intervenção pedagógica e possibilitando maior articulação dos 

conhecimentos desenvolvidos nas diferentes etapas de escolaridade. O PNAIC acredita que os 

planejamentos, ainda “permitem aos educadores avaliar seu processo de trabalho e 

possibilitam o diálogo dos docentes com seus pares e com a coordenação pedagógica”. (idem) 

 Para tanto, segundo os documentos do PNAIC, os PA precisam: 

 

1. Participar das atividades de construção da proposta curricular da rede de 

ensino e da construção do Projeto Político-Pedagógico da escola;  

2. Participar das reuniões de discussão sobre as avaliações da escola e dos 

estudantes;  

3. Participar do planejamento coletivo e desenvolvimento de projetos 

didáticos que envolvam as turmas da escola;  

4. Planejar as aulas;  

5. Selecionar e produzir recursos didáticos;  

6. Ministrar as aulas;  

7. Avaliar e redirecionar as ações didáticas com base nas orientações;  

                                                             
46

 O PNAIC considera “grupo classe” as turmas formadas pelos agrupamentos de estudantes, com base na idade, 

tempo de escolarização e rendimento escolar. 
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8. Planejar e desenvolver ações para os meninos e as meninas que estejam 

com dificuldades. (BRASIL, 2012c, p. 11) 

 

Em relação às demandas relativas à docência, o PNAIC preconiza a necessidade das 

redes de ensino: terem professores efetivos, contratados por meio de processos seletivos de 

ingresso na carreira docente; manterem, nos três primeiros anos do Ensino Fundamental, 

professores com experiência em alfabetização, principalmente os que participaram da 

formação do PNAIC, com vistas a garantir a continuidade do trabalho e garantia de 

planejamento em longo prazo. Pretende que os PA tenham: domínio dos conhecimentos 

necessários ao desenvolvimento do ensino da leitura e da escrita na perspectiva do letramento; 

habilidades para interagir com as crianças, dinamizando o processo pedagógico e promovendo 

situações lúdicas de aprendizagem; compromisso com a assiduidade e pontualidade, 

evidenciando engajamento com os processos pedagógicos; sensibilidade para lidar com a 

diversidade social, cultural, de gênero e etnia. (BRASIL, 2012c) 

Para isto, há a necessidade de as redes estabelecerem compromisso por uma política de 

formação continuada diversificada aos professores alfabetizadores, gestores e profissionais de 

apoio à docência (cursos de especialização e aperfeiçoamento, ações de estudo e planejamento 

coletivo nas próprias escolas, estímulo aos estudos individuais, participação em eventos da 

área de Educação). As redes precisam definir as políticas de formação, “com base nos 

resultados das avaliações realizadas e garantir que na formação continuada o cotidiano da sala 

de aula, ou seja, a prática docente seja objeto central de atenção” (BRASIL, 2012c, p. 13). A 

teorização da prática deve constituir o eixo nuclear das ações formativas, considerando ainda, 

 

que os projetos de formação continuada devem fortalecer na escola a 

constituição de espaços e ambientes educativos que possibilitem a 

aprendizagem, reafirmando a escola como espaço do conhecimento, do 

convívio e da sensibilidade, condições imprescindíveis para a construção da 

cidadania. (idem) 
 

 

Outro fator agregador, segundo o PNAIC, é a participação da família, pois, essa 

instituição contribui para a criação de condições favoráveis de aprendizagem. Cabe aos 

diretores, coordenadores pedagógicos e professores estabelecerem relações favoráveis com as 

famílias, acatando suas contribuições e fornecendo as informações e orientações que as 

ajudem a participar efetivamente da vida escolar das crianças. 

Relacionado à gestão, o PNAIC indica a necessidade de os dirigentes assumirem o 

compromisso, não somente político, mas também social, garantindo que as ações, baseadas 
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nos princípios indicados acima, sejam cumpridas. Ação que, em Araçatuba ficou prejudicada, 

uma vez que os gestores (das escolas e SME), não participaram das formações. 

Observamos que o planejamento é um instrumento nuclear e imprescindível à 

efetividade do PNAIC. Por meio dele, busca-se garantir que a criança brasileira produza e leia 

textos com autonomia ao final do terceiro ano do Ensino Fundamental, e tenha se apropriado 

de conhecimentos que ampliem seu universo de referências culturais, nas diferentes áreas do 

conhecimento. Sabemos que, por meio do planejamento, se constroem novos saberes sobre a 

rede de ensino, gestão, docência, formação e práticas de sala de aula, além de ações sob 

responsabilidade dos dirigentes, gestores escolares (diretor e coordenador pedagógico), 

professores e profissionais da educação  de outros segmentos que também contribuem com o 

processo educativo, como os bibliotecários e mediadores de leitura: gestão do tempo, de 

materiais, de espaços. São eles instrumentos importantes, também, para ter ideia do cenário 

pretendido e alocar os recursos necessários de acordo com as necessidades de cada rede de 

ensino. Verificamos que o planejamento mais efetivo ficou sob responsabilidade dos PA, uma 

vez que, excetuando-se o CL e os OE, os demais profissionais, tanto da SME, quanto das 

escolas, não participaram do programa. 

O planejamento consubstancia-se em ações sobre: 

 

a) O tempo: o tempo escolar: tempo do profissional; o tempo das atividades de 

sala de aula; tempo de acolhimento às famílias; tempo de descanso e 

socialização (intervalos); tempo de atividades extra sala de aula. Tempo 

que deve ser organizado, a fim de se garantir os direitos de aprendizagem. 

De acordo com o PNAIC, três questões principais precisam ser observadas: 

esse tempo precisa ser pensado e repensado constantemente; a necessidade 

de um trabalho intencional, com aproveitamento máximo da carga horária 

semanal em que a criança permanece na escola; tempo de trabalho que 

garanta o domínio do sistema de escrita, de modo articulado ao domínio de 

habilidades de compreensão e de produção de textos orais e escritos. O 

planejamento é fator primordial nesse aspecto, pois evita o desperdício de 

tempo, aproveitando melhor a carga horária, permitindo um melhor 

desenvolvimento das atividades que podem ser organizadas de diversas 

maneiras- por temáticas; projetos; sequências didáticas. A tarefa da equipe 

de central e equipe escolar é pensar a rotina do ciclo de alfabetização de 

maneira a auxiliar as crianças a se constituírem como produtoras de textos 

diversos, tais como os da mídia, da escola, do mundo de trabalho, dentre 
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outros, além dos literários, que precisam ser destacados na educação dos 

nossos estudantes. 

 

b) Os materiais didáticos: o processo de alfabetização compreende a 

aprendizagem do Sistema de Escrita Alfabética (desenvolvimento das 

capacidades de leitura e de escrita, de modo crítico). Para a apropriação de 

conhecimentos e habilidades que favorecem a interação das crianças por 

meio de textos orais e escritos que circulam na sociedade, é preciso garantir 

que a escola disponha de variados recursos didáticos. Jogos de 

alfabetização, a exemplo dos kits enviados pelo MEC às escolas; jogos 

adquiridos pelas escolas e/ou produzidos pela equipe (abecedários, fichas 

de pares de palavras/figuras, envelopes contendo figuras e letras ou sílabas 

que compõem as palavras que representam as figuras); obras literárias 

(Programa Nacional da Biblioteca da Escola – PNBE) e livros diversos 

para além da esfera literária (Programa Nacional do Livro Didático – 

PNLD – Obras Complementares). As secretarias de educação podem, 

também, complementar os acervos, adquirindo mais obras literárias, outros 

livros destinados ao público infantil, gibis, jornais, revistas. Além disso, 

precisam garantir a aquisição, manutenção e uso de equipamentos 

tecnológicos que permitam ao docente planejar situações didáticas 

diversificadas e que estimulem a ampliação dos letramentos, tais como a 

televisão, as filmadoras, os gravadores, os projetores multimídia e os 

computadores. Os materiais acima mencionados são sempre necessários, 

para garantir uma ação lúdica de alfabetização. É preciso, também, garantir 

materiais aos professores em decorrência da atualização constante, além 

dos momentos de formação continuada, para melhoria da prática (livros 

distribuídos no PNBE do Professor, na Coleção Explorando o Ensino e 

outras publicações do MEC são parte do que pode ser usado como apoio no 

planejamento) 

 

c) Os espaços: na escola, os espaços também educam: a sala de aula, a 

biblioteca, a sala de leitura, a brinquedoteca, o pátio, a quadra de esportes, a 

sala de informática, a diretoria. Crianças, pais, comunidade precisam se 

sentir integrante da comunidade escolar. Segundo o PNAIC, quanto mais 

respeitada e valorizada pela comunidade, maior a possibilidade de a escola 
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receber apoio, ajuda e ser reconhecida como espaço cuja responsabilidade 

deve ser partilhada por todos os atores da comunidade. (BRASIL, 2012c, p. 

14-20) 

 

d) As pessoas: compreende a equipe escolar – direção, coordenação 

pedagógica, professores, alunos, pais; equipe da secretaria de educação. 

Formas de contratações, nomeações, formações, atribuições de salas de 

aulas, montagem de salas de aulas, de turmas de alunos 

(enturmações/agrupamentos), que podem ser por idade, por necessidades 

curriculares específicas, para o desenvolvimento de projetos específicos, 

grupos multisseriados (quando o quantitativo de estudantes por ano de 

escolaridade é pequeno), escolas itinerantes (nos casos em que a 

comunidade se desloca para outros espaços físicos. A escola, nesse caso, 

também se desloca, de modo a que as crianças continuem a participar de 

uma mesma turma de alunos). Observar a imprescindibilidade da 

participação da família nas decisões sobre a consolidação das 

aprendizagens das crianças no ciclo alfabetizador. Há, também, a 

necessidade, segundo o PNAIC das equipes escolares e da secretaria em 

definir o currículo. Para tanto se deve considerar a competência técnica, 

ética e política de cada membro. 

 

A escola, nesse ínterim,  

 

deve ser concebida como um espaço social em que pessoas que assumem 

diferentes papéis interagem no sentido de promover o desenvolvimento e a 

aprendizagem dos estudantes. A reflexão, portanto, sobre a instituição 

escolar, requer um repensar contínuo sobre sua organização [...]. (BRASIL, 

2012c, p. 14) 

 

Parte daí o compromisso (pacto) firmado entre as diferentes esferas educacionais: 

Governo Federal, Distrito Federal, governos estaduais e municipais, universidades e 

faculdades, dentre outras agências responsáveis pela Educação Básica. 

O PNAIC considera complexa a tarefa de alfabetizar as crianças até os oito anos de 

idade, dada a natureza multifacetada desse objeto de aprendizagem (a leitura e a escrita), a 

diversidade cultural e de condições de vida no país. Contudo, acredita que, embora complexa, 

é possível. Propõe-se que “as secretarias de educação avaliem seus modos de gestão da rede e 

das escolas, a fim de encontrar modos de ação que ampliem as possibilidades de trabalho para 
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tal fim” (BRASIL, 2012c, p. 25). Por meio dos documentos, formações, o PNAIC sugere 

propostas que podem ser encaradas como pontos de partida para que, cada sistema, 

considerando suas especificidades, trace seus próprios modos de funcionamento. 

Para o ciclo alfabetizador, as orientações referentes à leitura literária estão inseridas 

nas diretrizes ao ensino da leitura, procedendo dos direitos gerais da aprendizagem em Língua 

Portuguesa: 

 

a) Compreender e produzir textos orais e escritos de diferentes gêneros, 

veiculados em suportes textuais diversos, e para atender a diferentes 

propósitos comunicativos, considerando as condições em que os discursos 

são criados e recebidos.  

 

b) Apreciar e compreender textos do universo literário (contos, fábulas, 

crônicas, poemas, dentre outros), levando-se em conta os fenômenos de 

fruição estética, de imaginação e de lirismo, assim como os múltiplos 

sentidos que o leitor pode produzir durante a leitura. (Grifo Nosso) 

 

 

c) Apreciar e usar em situações significativas os gêneros literários do 

patrimônio cultural da infância, como parlendas, cantigas, trava línguas. 

(Grifo Nosso) 

 

d) Compreender e produzir textos destinados à organização e 

socialização do saber escolar/científico (textos didáticos, notas de 

enciclopédia, verbetes, resumos, resenhas, dentre outros) e à organização do 

cotidiano escolar e não escolar (agendas, cronogramas, calendários, cadernos 

de notas...).  

 

e) Participar de situações de leitura/escuta e produção oral e escrita de 

textos destinados à reflexão e discussão acerca de temas sociais relevantes 

(notícias, reportagens, artigos de opinião, cartas de leitores, debates, 

documentários...).  

 

f) Produzir e compreender textos orais e escritos com finalidades 

voltadas para a reflexão sobre valores e comportamentos sociais, planejando 

e participando de situações de combate aos preconceitos e atitudes 

discriminatórias (preconceito racial, de gênero, preconceito a grupos sexuais, 

preconceito linguístico, dentre outros). 

 

g) Em todos os anos de escolarização, as crianças devem ser convidadas 

a ler, produzir e refletir sobre textos que circulam em diferentes esferas 

sociais de interlocução, mas alguns podem ser considerados prioritários, 

como os gêneros da esfera literária; esfera acadêmica/escolar e esfera 

midiática, destinada a discutir temas sociais relevantes. (BRASIL, 2012d, p. 

32). (Grifo Nosso) 

 

O documento trata a progressão de conhecimento ou capacidade de leitura, durante o 

ciclo alfabetizador, indicando o que (e quando) deve ser: introduzido (I), aprofundado (A) e 

consolidado (C). 
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QUADRO 4: Progressão de conhecimento ou capacidade de leitura para o ciclo alfabetizador. 

Leitura 

 
ANO 1 ANO 2 ANO 3 

Ler textos não-verbais, em diferentes suportes. I/A A/C A/C 

Ler textos (poemas, canções, tirinhas, textos de tradição oral, dentre outros), 

com autonomia. 
I/A A/C C 

Compreender textos lidos por outras pessoas, de diferentes gêneros e com 

diferentes propósitos.  
I/A A/C A/C 

Antecipar sentidos e ativar conhecimentos prévios relativos aos textos a 

serem lidos pelo professor ou pelas crianças.  
I/A A/C A/C 

Reconhecer finalidades de textos lidos pelo professor ou pelas crianças.  I/A A/C A/C 

Ler em voz alta, com fluência, em diferentes situações.  I A C 

Localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros, temáticas, 

lidos pelo professor ou outro leitor experiente.  
I/A A/C C 

Realizar inferências em textos de diferentes gêneros e temáticas, lidos com 

autonomia.  
I I/A A/C 

Apreender assuntos/temas tratados em textos de diferentes gêneros, lidos 

pelo professor ou outro leitor experiente.  
I/A A/C C 

Interpretar frases e expressões em textos de diferentes gêneros e temáticas, 

lidos com autonomia.  
I/A A/C A/C 

Localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros, temáticas, 

lidos com autonomia.  
I A/C A/C 

Estabelecer relações lógicas entre partes de textos de diferentes gêneros e 

temáticas, lidos pelo professor ou outro leitor experiente.  
I/A A/C A/C 

Apreender assuntos/temas tratados em textos de diferentes gêneros, lidos 

com autonomia.  
I A A/C 

Estabelecer relação de intertextualidade entre textos.  I I/A C 

Realizar inferências em textos de diferentes gêneros e temáticas, lidos pelo 

professor ou outro leitor experiente.  
I/A A/C A/C 

Estabelecer relações lógicas entre partes de textos de diferentes gêneros e 

temáticas, lidos com autonomia.  
I A A/C 

Interpretar frases e expressões em textos de diferentes gêneros e temáticas, 

lidos pelo professor ou outro leitor experiente.  
I/A A/C A/C 

Relacionar textos verbais e não-verbais, construindo sentidos.  I/A A/C A/C 

Saber procurar no dicionário os significados das palavras e a acepção mais 

adequada ao contexto de uso.  
I A L 

Fonte: (BRASIL, 2012b, p. 33). 

 

2.3.5 O contexto da prática: implementação da política 

 

No contexto da prática, a política é implementada e “está sujeita à interpretação e 

recriação e onde a política produz efeitos e consequências que podem representar mudanças e 

transformações significativas na política original” (MAINARDES, 2006, p. 53). 

 Para Ball e Bowe (1992), e também para nós, o contexto da prática é o lócus 

privilegiado de interpretação e recriação da política educacional e não apenas de sua 

implementação. É onde atuamos, local em que as políticas são (re)interpretadas e efetivadas 

(ou não). Embora seja este um ambiente imprescindível à efetivação da política, muitas vezes 

o docente que atua nesse contexto não participa ativamente das discussões para a sua 

elaboração e implantação, mesmo tendo papel ativo como leitores e executores. Isso acontece 
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porque, em algumas situações (e não são poucas), não há uma formação, proposta por parte 

dos profissionais e agentes políticos (que atuam nas secretarias de educação e/ou 

departamentos de ensino) e, consequentemente, dos diretor e coordenador pedagógico 

(gestores que atuam na escola), que favoreça, aos professores, a oportunidade de momentos 

de diálogos e compreensão sobre os discursos da política e sobre as propostas didáticas para 

sua implementação, seguindo o cariz pretendido, sem deixar de considerar a identidade 

profissional do professor, o fortalecimento do contexto de atuação e a necessidade da reflexão 

sobre a prática. 

 Cremos, com base no arrazoado, que a abordagem apresentada por Bowe e Ball 

possibilita o exercício de analisar os discursos políticos (explícito e implícito) dos grupos de 

interesse que disputam, para influenciar a definição das finalidades sociais da educação nas 

diversas arenas que perpassa a política. Isso nos permite, segundo García (1999), refletir sobre 

a prática, construindo o senso crítico quanto ao quê e para quê mudar. 

Adotando uma orientação pós-moderna, a abordagem do ciclo de políticas destaca a 

natureza “complexa e controversa” da política educacional (MAINARDES, 2006, p. 49). 

Segundo o autor, ela 

 

enfatiza os processos micropolíticos e a ação dos profissionais que lidam 

com políticas no nível local e indica a necessidade de se articularem os 

processos macro e micro na análise de políticas educacionais. (idem) 

 

 Consideramos essa perspectiva acertada, pois se coaduna com a pretensão desta 

pesquisa, que tem a ótica privilegiada da análise no “chão” da escola, contexto imprescindível 

para entender como se dá a implementação da política.  

É sabido que, no Brasil, o grau de abrangência das questões investigadas, seja para 

analisar concepções das políticas de educação; seja para investigar sobre o papel dos partidos 

políticos e de outras entidades civis na esfera educacional; ou para analisar/avaliar programas 

e projetos específicos, atinge, em grande parte âmbito nacional (ou é originado a partir das 

instâncias centrais de poder- 51%), ante 11%, no nível municipal (AZEVEDO “b”, 2004; 

AZEVEDO “b” e AGUIAR, 1999). 

Dessa forma, acreditamos que a busca de consolidação em pesquisa sobre políticas 

educacionais no Brasil, a que se referem Ball e Mainardes (2011), carece de foco no micro 

contexto. Necessitamos empregar referenciais analíticos mais consistentes para analisar e 

interpretar as políticas na esfera local. A nós, pesquisadores que utilizamos o próprio 

ambiente de trabalho – a escola, para a investigação, essa ação favorece a observação das 
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políticas a partir do contexto micro, compreendendo-as nos demais contextos, contudo, 

direcionando a atenção ao local em que se concretiza (ou não) a política. 

Salientamos que também temos o interesse em questões mais amplas, como as teorias 

centradas no Estado e a internacionalização das políticas, haja vista que, dessa forma, 

podemos analisar como a política é construída, fator que baliza nossa escolha pela Policy 

Cycle Approach (Bowe; Ball; Gold, 1992; Ball, 1998) para analisar o PNBE e PNAIC, tendo 

o contexto de influência como imprescindível ao entendimento dos programas. Contudo, 

interessam-nos, em grande conta, os detalhes, as informações, a coleta de descrições ricas, o 

diálogo com quem executa as políticas, os planos, os programas. Detalhes que, é imperativo 

destacar, são transitórios, como o são, também, as macro análises em razão da globalização, 

das novas tecnologias de comunicação e informação e a reestruturação produtiva. 

As teorias e análises centradas apenas no Estado tornam-se inúteis, na medida em que 

dificultam o diálogo com a realidade local, principalmente no tocante à compreensão do papel 

dos municípios na execução das políticas, dos planos e programas. É precípuo, certamente, 

discorrer sobre o contexto da pesquisa, ou seja, a gestão local (no município). Nesse sentido, 

torna-se profícuo, por exemplo, ter a percepção, como Dawbor (2013), de que a gestão da 

educação municipal, no Brasil, vem sofrendo profundas transformações, na medida em que os 

modelos organizacionais estão sendo revistos, tendo como base as questões econômicas, 

políticas e sociais que atingem as sociedades capitalistas. A gestão e a governança têm sido 

ferramentas primordiais na reestruturação da administração pública municipal porque, na 

nova ideia de cidade, segundo Silva e Gattai (2013), o paradigma que coloca somente o fator 

econômico como desencadeante das demais esferas que compõem a existência social está 

superado. 

Anacrônicas, também, são as binaridades entre gente da cidade (mais evoluídos, 

arrogantes) /gente do campo (pessoas simples, ignorantes) e moderno (metrópole)/ não 

moderno (o campo, a natureza). Pensar a cidade apenas como um espaço geográfico, ou, nos 

dizeres de Bauman (1999), como uma mera projeção sobre o espaço, é equivoco tardio. Na 

nova ideia de cidade, é imperioso considerar o desenvolvimento econômico coligado ao 

desenvolvimento social (bem-estar, educação, cultura, lazer, qualidade de vida). 

Ao fazer isso, a cidade “procura introduzir novas orientações, remodela relações de 

poder existente e afeta como e onde as escolhas sobre as políticas sociais são feitas” (BALL, 

2001, p. 108). Nessa ótica, no campo educacional, a gestão assume papel estratégico, devendo 

ser praticada em cooperação com a as demais esferas governamentais, com as forças 

produtivas locais-regionais e os grupos/movimentos sociais organizados/em organização 
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(ALVES, 2013). Dessa forma, o que é público amplia sentidos e, segundo o autor, “o bem 

comum é a referência” (p. 33). 

O foco na municipalidade passou a requer a reformulação das políticas e o 

ordenamento das responsabilidades assumidas pelas diferentes esferas governamentais, no 

que tange ao ensino básico, principalmente a partir da década de 90. Assim posto, falar de 

políticas públicas em sistemas federativos implica especificar o arranjo institucional no qual 

se inserem, de modo a compreender a dinâmica das relações entre os atores responsáveis pela 

sua implementação, em regime de colaboração, como rege a Constituição Federal (CF), em 

seu Art. 211 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN nº 9.394/1996), nos 

Art. 8º ao 11º. 

 

2.3.6. Entendendo o regime de colaboração entre os entes federados 

 

Considerando o acima aludido, observamos que a educação pública básica brasileira é 

paradoxal. 

Do ponto de vista constitucional e infraconstitucional, essa educação deve ser 

planejada e executada mediante um regime de colaboração (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios), destacando-se, ainda, que esse arcabouço jurídico pressupõe uma determinada 

autonomia por parte dos entes. 

Então, aparentemente, um aproveitamento satisfatório depende da qualidade da 

cooperação e de ousadia e criatividade no exercício da autonomia que os entes (no caso, o 

município) irão ter.  

O regime de colaboração deveria permear desde o planejamento, o financiamento, o 

suporte técnico até processos de avaliação qualitativa informativa.   Infelizmente, a se 

considerar a situação vivenciada na educação básica brasileira, não existe cooperação com 

qualidade, nem o exercício da autonomia em um patamar que justifique sua permissão legal, 

pois não adianta a lei permitir e nada acontecer, efetivamente.  

Na prática, a colaboração se resume à imposição de regras aos municípios (legislação), 

às parcerias que, geralmente, são favoráveis apenas aos Estados (merenda escolar e transporte 

escolar), já que, na maior parte das cidades, os repasses para esses fins não cobrem os custos. 

Há um suporte técnico por parte da União e dos Estados que não tem alcançado o objetivo 

maior de alavancar o resultado dos municípios; há recursos para construir unidades escolares, 

mas os projetos arquitetônicos ignoram as realidades locais e promovem um financiamento 

discutível. Os recursos do FUNDEB já são do município (contribuem para tanto).  A parte da 

União, que deveria complementar a deficiência do Fundo, não tem vindo e, quando muito, é 
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repassada para municípios do Norte e Nordeste, em montante sempre aquém dos dez por 

cento a que a União estaria obrigada. O argumento pelo não repasse é que o valor por aluno 

transferido para os Municípios, a título do FUNDEB, é suficiente, o que não é verdade. 

Os valores por aluno (R$ 3.561,55
47

 ano) estão longe de representar números 

satisfatórios para manter um aluno na escola. Isso posto, a União deveria suplementar o 

Fundo para todos os Municípios, como manda a legislação; no entanto, não o faz. O salário 

educação repassado é tributo que, constitucionalmente, deve ser transferido aos Estados e 

Municípios. Assim, do ponto de vista do financiamento, o regime de colaboração também é 

ineficaz e, ao final, a parceria financeira se resume ao aporte de recursos na construção de 

estruturas físicas, o que é absolutamente insuficiente. 

Como se sabe, aos Municípios, por intermédio da municipalização, cabe implementar 

estrutura para atender desde a creche até os anos finais do ensino fundamental. Entretanto, nas 

comunas em que aconteceu a municipalização prevalece a atenção aos primeiros anos do 

ensino fundamental. Os anos finais, em sua maior parte, ficam aos cuidados dos Estados. 

Essa relação, se o regime de colaboração legal funcionasse, deveria resultar numa 

parceria positiva. Porém, na forma como existe, possibilita, sobremaneira, que o ente federado 

hierarquicamente mais bem situado (nesse caso, o Estado) imponha suas práticas aos 

municípios, o que se dá, inclusive, com o planejamento, resultando numa relação tempestuosa 

e coroando baixíssima resolutividade para a educação municipal. Até porque, esses 

municípios, por comodidade ou ausência de competência técnica (e política), em sua maior 

parte, decidiram que o modelo dos Estados é o ideal, mesmo quando optam por Sistemas, 

circunstância na qual, do ponto de vista legal, adquirem maior autonomia. 

Cabe lembrar que os municípios brasileiros, em sua maior parte, não possuem redes e 

sistemas de ensino. Sendo assim, as redes educacionais municipais se submetem ainda mais 

aos Estados, haja vista que a maior parte do regramento para funcionamento do ensino será 

criado e imposto pelos Estados, a ponto de serem supervisionadas/acompanhadas pelos 

supervisores da rede estadual. Como falar de autonomia quando as regras são impostas e não 

discutidas, quando as regras ignoram as peculiaridades de cada cidade ou, por que não dizer, 

de cada unidade escolar? A municipalização está se resumindo à possibilidade de o Município 

contratar profissionais da educação e ter a gestão dos recursos, porém, essa gestão, 

geralmente, irá considerar uma estrutura idêntica à do Estado, o que, pelos resultados obtidos 

não promete muito. 

                                                             
47

 Portaria Interministerial nº 07 de 16 de dezembro de 2016. Estipula valor anual por aluno estimado, por etapas, 

modalidades e tipos de estabelecimentos de ensino da educação básica (Art. 15, III, da lei nº 11.494/2007). Valor 

referente ao Ensino Fundamental, séries iniciais, zona urbana. 
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A União fica incumbida da organização do sistema federal de ensino e também do 

financiamento das instituições de ensino públicas federais. Porém, salientamos que o 

parágrafo 1º do Art. 211, da Constituição Federal, referenda que a União tem, “em matéria 

educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de 

oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência 

técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios” (BRASIL, 1988). Cabe 

à União, também, definir a base educacional nacional (currículo, estrutura, formação). Nos 

parágrafos 3º e 4º define-se que, aos estados e ao Distrito Federal, ficará a incumbência de 

atuarem, prioritariamente, no ensino fundamental e médio, devendo, ainda, definir formas de 

colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. 

Muitos planos foram propostos para dinamizar e possibilitar que o regime de 

colaboração pudesse se tornar exequível. Aqui citamos: a) o Plano de Desenvolvimento da 

Educação – PDE, instituído pelo MEC em abril de 2007 e que, de acordo com as propostas 

governamentais, está sustentado nos pilares da visão sistêmica da educação; da 

territorialidade; desenvolvimento; regime de colaboração; responsabilização e mobilização 

social. (BRASIL, 2007) 

É um plano concebido em período de mudanças de forma de gestão educacional 

pública (descentralização), apontando a necessidade de implementação de modalidades de 

planejamento e de avaliação externa como instrumentos de regulação, a fim de mensurar os 

sistemas de ensino. Dentre as ações do PDE, sobreleva-se a implementação do Plano de 

Metas Compromisso Todos pela Educação, que, por meio do Decreto 6.094/2007, inaugura 

um 

 

novo regime de colaboração, conciliando a atuação dos entes federados sem 

lhes ferir a autonomia, envolvendo primordialmente a decisão política, a 

ação técnica e atendimento da demanda educacional, visando à melhoria dos 

indicadores educacionais. Sendo um compromisso fundado em 28 diretrizes 

e consubstanciado em um plano de metas concretas e efetivas, compartilha 

competências políticas, técnicas e financeiras para a execução de programas 

de manutenção e desenvolvimento da educação básica. (BRASIL, 2007) 

 

 

As diretrizes do Plano de Metas, novamente, reforçam os esforços  

 

da União Federal, em regime de colaboração com Municípios, Distrito 

Federal e Estados e a participação das famílias e da comunidade, mediante 

programas e ações de assistência técnica e financeira, visando a mobilização 

social pela melhoria da qualidade da educação básica. (BRASIL, 2007) 

 

O Plano de Metas, por sua vez,  
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agrega ingredientes novos ao regime de colaboração, de forma a garantir a 

sustentabilidade das ações que o compõem. Convênios unidimensionais e 

efêmeros dão lugar aos planos de ações articuladas (PAR), de caráter 

plurianual, construídos com a participação dos gestores e educadores locais, 

baseados em diagnóstico de caráter participativo, elaborados a partir da 

utilização do Instrumento de Avaliação de Campo, que permite a análise 

compartilhada do sistema educacional em quatro dimensões: gestão 

educacional, formação de professores e dos profissionais de serviço e apoio 

escolar, práticas pedagógicas e avaliação e infraestrutura física e recursos 

pedagógicos. (BRASIL, 2007, p. 23). 

 

Desta maneira, surge o PAR48, como instrumento de planejamento estratégico da 

gestão da educação básica nacional e dos sistemas de ensino. É um planejamento plurianual 

com o objetivo de  

 

contribuir com a melhoria das condições de acesso, permanência e 

desenvolvimento dos sistemas estaduais e municipais de educação básica 

através de ações supletivas e redistributivas entre os entes federativos, 

destinadas à correção progressiva das disparidades no padrão de qualidade 

do ensino. (BRASIL, 2007) 

 

 

 A partir da lei ordinária nº 12.695/2012, a União, por meio do MEC, é autorizada a 

transferir recursos aos estados, Distrito Federal e municípios, com a finalidade de prestar 

apoio financeiro à execução do PAR
49

, sem a necessidade de firmar convênio, ajuste, acordo 

ou contrato. Dessa forma, o FNDE passa a utilizar o Termo de Compromisso para executar a 

transferência direta prevista nesta lei, considerando as quatro dimensões do Plano. 

Em novo ciclo (2016-2019), o PAR foi estruturado em consonância com o Plano 

Nacional de Educação (PNE), que, pelo discurso adotado neste trabalho, é o principal ponto 

de convergência das políticas públicas da educação brasileira para os próximos dez anos. 

Segundo o Manual do PAR (2016-2019), as 

 

diretrizes, metas e estratégias desenham um horizonte em direção ao qual os 

esforços dos entes federativos e da sociedade civil devem ser canalizados, a 

fim de consolidar um sistema educacional capaz de concretizar o direito à 

educação em sua totalidade. Para colaborar com esse esforço, o alinhamento 

                                                             
48

 O PAR (Plano de Ações Articuladas) é o conjunto de ações, apoiado técnica e financeiramente pelo Ministério 

da Educação, que visa ao cumprimento das metas do Compromisso Todos pela Educação, sendo base para o 

termo de convênio ou cooperação firmado entre o MEC e o ente apoiado. Sendo um instrumento de 

planejamento plurianual, o primeiro ciclo do PAR abrangeu o período de 2007 a 2010, e o segundo ciclo teve a 

sua vigência para o período de 2011 a 2014. Na etapa atual, os estados e os municípios foram orientados a 

fazerem o diagnóstico de suas redes para, com base em dados atualizados, elaborarem os seus Planos de Ações 

Articuladas com vigência para o período de 2016 a 2019. 
49

 A assistência financeira, ora mencionada, é concedida, segundo os critérios técnicos, estabelecidos para o PAR 

e regulamentado pela Resolução CD/FNDE nº 14 de 08 de junho de 2012. 
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do PAR com o PNE acontece em todas as 20 metas e estratégias 

relacionadas à educação básica (p. 2). 

 

 

Diante do discorrido, observamos que, num país tão extenso como o Brasil- com 

realidades díspares, os governos locais têm importância e responsabilidade na promoção do 

desenvolvimento da sua população. Fleury (2004) destaca a mudança de conceito em torno da 

cidade, considerada não somente instância administrativa, mas, ao contrário, uma sociedade 

que se localiza com base em identidade coletiva. São os municípios que cuidam diretamente 

dos aspectos práticos da vida do cidadão e também são os responsáveis pela oferta do ensino 

básico, nos níveis da educação infantil e do ensino fundamental (anos iniciais), 

prioritariamente.   

E, com base no exposto, também carregam a responsabilidade de planejar e informar 

suas reais necessidades educacionais, por meio do PAR, via Sistema Integrado de 

Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação – Simec
50

. E, mais do que 

isso, cabe à gestão municipal adequar as políticas oriundas do Estado, ou as que procedem de 

sua formulação, às reais necessidades da sua população, levando em conta as variações de 

contextos, de recursos, de desigualdades, vulnerabilidades sociais e capacidades locais e 

capacitação da equipe, incluindo os profissionais que atuam nas secretaria/departamentos de 

educação e profissionais da escola.  

O equívoco, em nosso entendimento, reside aí – não observância e consideração, bem 

como, na falta de preparo/capacidade técnica/planejamento dos gestores municipais (não só 

na área educacional) que não consideram as variações acima mencionadas. 

 

2.3.7 O que é compartilhado pelos municípios: o contexto de Araçatuba. 

 

A maioria dos 5.564 municípios no Brasil mantém rede de ensino compartilhada com 

os Estados. Não possuem secretarias específicas para tratar da educação. As gestões utilizam-

se de departamentos vinculados ao gabinete do prefeito, sendo comandados por diretores. Por 

não dispor de um sistema próprio, as escolas seguem o calendário escolar, os fundamentos 

legais para organização administrativa e pedagógica do sistema estadual e são acompanhadas 

por supervisores de ensino do estado, bem como se utilizam das orientações e materiais 

pedagógicos desse ente federado. 

                                                             
50

 É um portal operacional e de gestão do MEC, que trata do orçamento e monitoramento das propostas on-line 

do governo federal na área da educação. É no Simec que os gestores verificam o andamento dos Planos de Ações 

Articuladas em suas cidades. 
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Araçatuba possui sistema educacional próprio, atendendo aproximadamente 14 mil
51

 

alunos desde a creche (4 meses) ao 5º ano do ensino fundamental – ciclo inicial (10 anos) e 

educação de jovens e adultos (EJA – primeiro ciclo). Conta com uma secretaria municipal de 

educação (SME), responsável por 37 unidades escolares para o atendimento infantil (creche e 

pré-escola) e 28 escolas para atender alunos do ensino fundamental I. À disposição da SME 

estão servidores em cargos efetivos (professores de educação básica I e II [Educação Física, 

Arte e Educação Especial], diretores de escola, supervisores de ensino, secretários de escola, 

auxiliares de desenvolvimento infantil, tradutor e interprete de libras, terapeutas ocupacionais) 

e em cargos comissionados (secretário de educação, diretores de departamento, dirigentes 

administrativos, chefes de serviço). Assim, por força da CF e LDBN, o município possui 

autonomia para organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais de seu 

sistema de ensino, bem como formular planos e políticas educacionais, integrando-os às 

políticas e planos educacionais da União e dos Estados. (BRASIL, 1996) 

Podemos destacar que o município compartilha, com a União e estado, currículo base; 

recursos (Fundeb; PDDE; Salário Educação); formação (PNAIC, AEE, Ler e Escrever)
52

; 

edificação de prédios escolares, aquisição de equipamentos e mobiliários (Programa Pró-

Infância, PAR, Simec)
53

; aquisição de livros (PNLD, PNBE)
54

;  transporte escolar (Pnate, 

Caminho da Escola)
55

; alimentação (Pnae)
56

 e educação em tempo integral (programa Novo 

                                                             
51

 Dados do Censo Escolar 2016. 
52

Pnaic(2012) – Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa: compromisso formal assumido pelos 

governos federal, do distrito federal, dos estados e municípios para assegurar que todas as crianças, até os 8 anos, 

sejam alfabetizadas. AEE(2008) – Atendimento Educacional Especializado: política de educação inclusiva com 

perspectiva de implementar diretrizes e ações que reorganizam os serviços do AEE oferecido aos alunos com 

deficiência visando a complementação da sua formação. Política que disponibiliza projeto de formação 

continuada aos professores da rede pública por meio do programa Educação Inclusiva: direito à diversidade. Ler 

e Escrever(2007) – de responsabilidade do governo estadual paulista, este programa voltado aos anos iniciais do 

Ensino Fundamental é um conjunto de linhas de ação articuladas que inclui formação, acompanhamento, 

elaboração e distribuição de materiais pedagógicos. 
53

 Pró-Infância (2007) – Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede 

Escolar Pública de Educação Infantil: é vinculado ao PAR, presta assistência técnica e transfere recursos 

financeiros a municípios e ao Distrito Federal para construir creches e adquirir equipamentos e mobiliários para 

a educação infantil. PAR (2012) – Plano de Ações Articuladas (ver Referências da p. 37)  
54

PNLD (1985) – Programa Nacional do Livro Didático: mais antigo dos programas voltados à distribuição de 

obras didáticas aos alunos da educação básica, com exceção da educação infantil. 
55

Pnate (2004) – Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar: tem o objetivo de garantir o acesso e a 

permanência dos alunos da educação básica pública residentes em área rural que utilizam transporte escolar, por 

meio de assistência financeira, em caráter suplementar, aos estados, Distrito Federal e municípios. Caminho da 

Escola (2007) – Programa criado com o objetivo de renovar a frota de veículos escolares, garantir segurança e 

qualidade ao transporte dos estudantes e contribuir para a redução da evasão escolar, ampliando, por meio do 

transporte diário, o acesso e a permanência na escola dos estudantes matriculados na educação básica da zona 

rural das redes estaduais e municipais. O programa também visa à padronização dos veículos de transporte 

escolar, à redução dos preços dos veículos e ao aumento da transparência nessas aquisições. 
56

Pnae (1955) – Programa Nacional de Alimentação Escolar: atende os alunos de toda a educação básica 

(educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos) matriculados em escolas 

públicas, filantrópicas e em entidades comunitárias (conveniadas com o poder público),  por meio da 

transferência de recursos financeiros. Oferta a alimentação escolar e ações de educação alimentar e nutricional.  
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Mais Educação)
57

. O município, por sua vez, organiza, com a autonomia que lhe é conferida, 

projetos (Fazer em Cantos em escolas de educação infantil)
58

; leis (Estatuto, Plano de 

Carreira, Vencimentos e Salários dos Profissionais da Educação Básica Lei nº204/2009)
59

; 

formação (cursos e treinamentos específicos, capacitação dos PEBII de Educação Física, Arte 

e Educação Especial)
60

 e educação integral (Cemficas)
61

. 

Observamos que o ensino ofertado no município de Araçatuba, apesar da 

“independência” concedida pela União e Estado, consubstancia-se pelo compartilhamento. 

Possui autonomia, mas, não a pratica e, até por questões históricas, não sabe ou não se utiliza 

dessa possibilidade de autogestão. 

Podemos considerar, que, no Brasil, país tão extenso, com realidades tão díspares, a 

maioria dos alunos, em fase de alfabetização, estão sob responsabilidade dos municípios que 

não conseguem colocar em ação uma política própria (e eficaz), determinada como de sua 

responsabilidade:  possibilitar que o aluno, até os oito anos de idade, saiba ler, escrever e 

calcular.  

Nesse sentido, os governos locais têm importância e responsabilidade na promoção do 

desenvolvimento da sua população, a começar pela alfabetização. Fleury (2004) destaca a 

mudança de conceito em torno da cidade, considerada não somente instância administrativa, 

mas, ao contrário, uma sociedade que se localiza com base em identidade coletiva. São os 

municípios que cuidam diretamente dos aspectos práticos da vida do cidadão e também são os 

responsáveis pela oferta do ensino básico, nos níveis da educação infantil e do ensino 

fundamental (anos iniciais), prioritariamente.   

                                                             
57

Novo Mais Educação (2016) – nova versão do Programa Mais Educação (2010) voltado à educação em tempo 

integral é implementado por meio da realização de acompanhamento pedagógico em Língua Portuguesa e 

Matemática e do desenvolvimento de atividades nos campos de artes, cultura, esporte e lazer, impulsionando a 

melhoria do desempenho educacional mediante a complementação da carga horária em cinco ou quinze horas 

semanais no turno e contraturno escolar. 
58

 Projeto Fazer em Cantos (2010). Desenvolvido com o objetivo de repensar a concepção de criança e de 

educação infantil, a organização dos espaços das unidades escolares transformados em “cantos” de 

aprendizagem promovendo a autonomia das crianças e revisando/refletindo sobre as práticas pedagógicas 

atreladas à teoria. 
59

 Lei complementar Municipal que dispõe sobre os profissionais da educação básica e sobre a reorganização do 

Estatuto, Plano de Carreira, Vencimentos e Salários do Magistério Público do Município de Araçatuba e dá 

outras providências. 
60

 Ações previstas na Lei 204/2009, bem como no PPPI para a formação continuada em serviço dos profissionais 

de educação. No caso do AEE, as formações, em sua maioria, são oriundas de convênios firmados com o 

MEC/SECADI (Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão). Essa Secretaria, em 

apoio aos sistemas de ensino, desenvolve o Programa de Formação Continuada de Professores na Educação 

Especial - presencialmente e a distância -, Programa de Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais, 

Programa Escola Acessível (adequação de prédios escolares para a acessibilidade), Programa BPC na Escola e 

Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, que forma gestores e educadores para o desenvolvimento 

de sistemas educacionais inclusivos. 
61

Cemfica – Centro Municipal de Formação Integral da Criança e do Adolescente. Atende crianças do sistema 

público municipal no contraturno das aulas regulares. 
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O regime de colaboração, a municipalização, o financiamento são questões centrais da 

educação municipal, uma vez que a oferta e a qualidade desta instância dependem, e muito, 

dos repasses da União e do estado de sua localidade. Em alguns municípios do país, podemos 

afirmar que o ensino decorre, exclusivamente, dos recursos advindos dos governos das 

instâncias superiores. Contudo, é percebido que o regime de colaboração não acontece como 

ditam as leis. A União, por exemplo, não vem cumprindo seu papel (em todos os níveis e 

modalidades), especialmente, no que concerne ao ensino básico. O aporte de recursos 

destinados aos municípios, Distrito Federal e estados é oriundo, em sua maior parte, do Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais do 

Magistério – o Fundeb
62

. 

Esse Fundo é formado, na quase totalidade, por recursos provenientes dos impostos e 

transferências dos estados, Distrito Federal e municípios, vinculados à educação por força do 

disposto no artigo 212
63

 da Constituição Federal. A transferência dos valores é direta, feita 

com base no censo escolar realizado no ano anterior ao do atendimento. Nessa lógica, a União 

deveria repassar, satisfatoriamente, os recursos, mediante número de alunos atendidos em 

cada estado, Distrito Federal e município, já que são desses entes que se recolhem os 

impostos para o Fundo. No entanto, o montante arrecadado não corresponde, diretamente, aos 

valores distribuídos. Muitos estados e municípios repassam ao Fundo mais do que recebem, 

principalmente, os que arrecadam mais impostos. A colaboração, nesse sentido, acontece mais 

por parte dos estados e dos municípios do que da própria União. 

A título de ilustração: o valor repassado pelo Fundo, por aluno matriculado no ensino 

fundamental (anos iniciais), zona urbana, no ano de 2016, foi de R$ 3.561,55 ano, ou seja, R$ 

296,79 por mês. Não está computada, nesse valor, a despesa da alimentação, que provem do 
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 O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação – Fundeb foi criado pela Emenda Constitucional nº 53/2006 e regulamentado pela Lei nº 

11.494/2007 e pelo Decreto nº 6.253/2007, em substituição ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - Fundef, que vigorou de 1998 a 2006. Fonte: Portal do 

FNDE - http://www.fnde.gov.br 
63

Art. 212: “A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de 

transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino”. Fonte: Constituição da República Federativa do 

Brasil – www.planalto.gov.br 
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Pnae
64

: no mesmo ano, para os alunos do ensino fundamental foi de R$ 0,30 por dia letivo, 

uma média de R$ 5,00 por mês, considerando 200 dias de efetivo trabalho
65

. 

É notório que R$ 301,79 (Fundeb + Pnae) ao mês, para custear as despesas de um 

aluno, não nos parece razoável julgando a necessidade de se remunerar os profissionais do 

magistério, adquirir material pedagógico, custear a alimentação, bem como a manutenção do 

prédio escolar, garantir a formação continuada de professores, desenvolvimento de projetos e, 

consoante ao nosso objeto de pesquisa – a compra de livros de literatura. Era de se esperar 

que, em relação ao repasse de recursos, a efetiva colaboração da União, se traduzisse na 

prática. Porém, nem a tarefa supletiva do Governo Federal, por meio de recursos, como o do 

salário-educação
66

, permite aos gestores municipais, uma segurança para o planejamento e 

desenvolvimento de políticas educacionais, uma vez que dois terços desse recurso são 

repassados da União para os estados e, deles, de forma descontínua, para os municípios. Nem 

todos os estados definiram a forma de distribuição, bem como não o fazem de maneira justa, 

retendo os repasses. Aos municípios cabe o desgaste de ter a sua quota submetida à aprovação 

de Assembleias Legislativas e o entendimento de cada governador, sua equipe de gestão e 

partido político.   

Observa-se que a colaboração entre estados e municípios não acontece de forma 

satisfatória. Há uma relação que pode ser conflitante entre as duas redes. Segundo 

(AZEVEDO “b”, 2001), os estados ainda se comportam com uma atitude de tutela em relação 

aos municípios e o relacionamento fica ao sabor das alianças político-partidárias. 

Sob essa ótica, questionamos o conceito de autonomia garantida aos municípios por 

lei, tendo estes que se submeterem a tantas medidas arbitrárias que acabam penalizando os 

alunos da rede municipal, que também têm assegurado seu direito à educação de qualidade e 

não excludente. É certo que o investimento financeiro, por si só, não garante a qualidade e 

pesquisas na área e avaliações externas comprovam nossa colocação. O problema também 

                                                             
64

 O repasse do Pnae é feito diretamente aos estados e municípios, com base no Censo Escolar realizado no ano 

anterior ao do atendimento. O Programa é acompanhado e fiscalizado diretamente pela sociedade, por meio dos 

Conselhos de Alimentação Escolar (CAE), pelo FNDE, pelo Tribunal de Contas da União (TCU), pela 

Controladoria Geral da União (CGU) e pelo Ministério Público. Com a Lei nº 11.947, de 16/6/2009, 30% (no 

mínimo) do valor repassado pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE deve ser investido na 

compra direta de produtos da agricultura familiar, medida que estimula o desenvolvimento econômico e 

sustentável das comunidades. Fonte: Portal do FNDE - http://www.fnde.gov.br 
65

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBN nº 9.394/16, em seu artigo 24, inciso I, disciplina 

que “a educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras 

comuns: a carga horária mínima anual será de oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de duzentos dias de 

efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver [...]”prevê o mínimo de 

200 dias letivos no ano. (BRASIL, 1996) 
66

 O Salário-Educação foi criado em 1964, por meio da Lei nº 4.440/1964, tendo como objetivo a suplementação 

das despesas públicas com a educação elementar (ensino fundamental). Provém da contribuição exigida de todas 

as empresas (2,5% por empregado) para aplicação em programas de ensino. 
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perpassa, no entendimento de Dowbor (2013), pela governança, ou melhor, pela falta dela. 

Engloba-se a essa questão o componente – planejamento, elemento imprescindível para 

orientar a execução das políticas governamentais. 

Referindo-nos ao campo da educação municipal, salientamos que o planejamento deve 

ser pensado como um instrumento de gestão com foco na integração das necessidades 

prementes da sociedade e não só dos interesses partidários envolvidos. Observa-se, até mesmo 

por questões históricas, que o planejamento se torna um ato burocrático, desconectado das 

demandas sociais, sem um real acompanhamento e avaliação para redirecionamentos. 

A nosso ver, a questão de planejamento aproxima-se da governança defendida por 

Dawbor, que, diferindo do termo governo, como já sinalizamos, exerce papel relevante para o 

administrador, pois “evidenciará as intenções políticas, mobilizando pessoas e recursos, com 

vistas à consecução de objetivos para períodos definidos” (SALERNO, 2007, p. 15).  

A administração local necessita, assim, incorporar os avanços advindos de novas 

concepções de organização social, política e administrativa, criando sinergias entre os 

diversos interesses, muitas vezes divergentes. De um lado, os grupos que conclamam um 

estado de bem-estar social e, de outro, os grupos com interesses econômicos como 

empreiteiras, montadoras, grupos sucroalcooleiros, agroindustriais, grupos imobiliários que 

impõem projetos correspondentes aos seus interesses, como a construção desordenada de 

imóveis, sem que se respeite e garanta espaços para o convívio social, para o lazer e a cultura. 

A educação pensada nesse viés dirige-se à formação de mão de obra qualificada em curto 

tempo. A perspectiva, nesse ínterim, se volta a um currículo mais tradicional, cartesiano, 

técnico e linear. 

Dessa forma, observamos que o desafio da administração local não é só superar o 

inadequado/escasso/parco recurso, mas, também, o processo decisório que preside sua 

utilização com planejamento. Os municípios e seus gestores precisam ser reconhecidos pela 

importância subjetiva que recai sobre eles, diretamente responsáveis por tão importantes 

aspectos da vida do cidadão, inclusive pela escolarização inicial.  

Na visão de Dawbor (2013), tornam-se necessárias políticas públicas bem planejadas e 

integradas, ou seja, eficazes, convergindo para diferentes estruturas de natureza social em 

ações articuladas que considerem, no desenvolvimento econômico local, educação e a cultura. 

Trata-se, a nosso ver, de uma questão que envolve atitude política. Os municípios, em sua 

maioria, não possuem políticas públicas definidas, escritas, monitoradas, avaliadas. Os 

municípios não têm planejamento. 

Demonstra-se, assim, que os municípios carecem, além de compromisso político, 

também de pessoal qualificado, pois, não conseguem implantar políticas públicas eficazes. E 
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onde se definem as políticas? Indo até a população, aos profissionais que atuam diretamente 

na implantação/implementação da política, verificando as necessidades, planejando conforme 

a realidade. 

Há, assim, uma distância abissal entre o contexto em que se define a política e o 

contexto da prática em que se a implementa. A verdade é que os municípios ainda precisam 

evoluir muito para planejar e construir ações que modifiquem a realidade que se apresenta. 

Nesse sentido, é preciso dar autonomia para quem tem condições de exercê-la, ou, mesmo, 

criar condições para isso. 

 

2.3.8 A política educacional no município de Araçatuba e o fomento à leitura 

literária (2009-2016) 

 

O entendimento sobre a nova cultura política nos contextos locais requer, do 

município, ações que vão além dos serviços públicos básicos.  Um lugar coletivo, para o qual 

Alves (2003) afirma que as ações de governo devam voltar-se, inclusive, para a 

implementação de políticas próprias que levem a resultados qualificadores.  

Desse modo, visando a analisar, em um panorama mais geral, as ações empenhadas 

pelo governo de Araçatuba, no período de 2009 a 2016, foi notória a percepção de que a 

gestão, à época sob liderança do Partido dos Trabalhadores (PT), mesmo com intenções 

progressistas de uma nova concepção de administração pública, repetia o ciclo de governos 

anteriores. Repetia, no sentido de corroborar com a perspectiva de prestação de serviços 

públicos básicos. Embora havendo, ao menos no plano do discurso, boa vontade e interesse 

em proporcionar um governo democrático e menos desigual, intitulado “Araçatuba para 

Todos”, não houve um real empenho para se utilizar da autonomia conferida ao município. 

Importa esclarecer que, numa tratativa de mudança de gestão, alinhada às perspectivas 

sociais em consonância com o desenvolvimento econômico buscou-se, no primeiro período 

do governo (2009-2012), implantar estratégias que possibilitassem a participação da 

população às decisões do governo (ARAÇATUBA, 2008). Houve a implantação das 

Secretarias de Participação Cidadã; do Desenvolvimento Econômico e Relações do Trabalho; 

da Mobilidade Urbana; do Meio Ambiente e Sustentabilidade; do Turismo; da Comunicação 

Social; de Governo. Implantou-se, ainda, o Orçamento Participativo; Conselhos Municipais, 

além de projetos e programas específicos no âmbito de cada secretaria com vistas a criar 

espaços e canais de diálogos favoráveis à democratização dos serviços públicos. 

Concernente à educação, em primeira ação, observou-se a feitura do Projeto Político 

Pedagógico Institucional (PPPI), pretendendo a elaboração de um currículo inclusivo, 
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fundamentado em uma proposta de sujeito, sociedade e escola: um currículo baseado em 

valores e princípios de igualdade, justiça social e ampliação de oportunidades 

(ARAÇATUBA, 2009). 

O PPPI tornou-se um fio condutor na elaboração dos Projetos Políticos Pedagógicos 

(PPP) das escolas municipais. Por meio do PPPI da Secretaria Municipal de Educação (SME) 

e PPP das unidades escolares (UE), havia a intenção clara de se criar a identidade própria, 

bem como a autonomia de cada órgão de gestão (SME, escolas e Cemficas). As bases 

filosóficas, objetivos e diretrizes para tal ação se basearam nos eixos do Plano Nacional de 

Educação em vigência no período mencionado (PNE – Lei nº 10.172 de 09/01/2001): a 

educação como direito, a educação como instrumento de desenvolvimento econômico e 

social, a educação como fator de inclusão social (ARAÇATUBA, 2009). 

Analisando o PPPI, observamos que o documento ainda explicita que a SME pretendia 

atuar, “pedagogicamente, enfrentando os problemas, juntamente com o saber escolar, 

articulando-os de maneira transdisciplinar com as determinações políticas destes saberes, quer 

seja científico, ou do senso comum” (p. 9). Expressou as finalidades, princípios, objetivos, 

diretrizes para a educação municipal, em diferentes níveis, etapas e modalidades de ensino e 

suas relações com a sociedade.  

Percebemos, com base no texto do PPPI, que a SME pretendia se tornar responsável 

pelas demandas e recursos físicos, materiais, financeiros e pedagógicos de seu sistema de 

ensino, que contemplava a educação infantil, ensino fundamental (anos iniciais), educação 

especial, educação de jovens e adultos e Cemficas. 

Convidada a integrar a equipe de gestão da SME, como Diretora do Departamento de 

Educação, no segundo semestre de 2009, esta pesquisadora pôde observar a amplitude do 

sistema em questão, bem como os desafios impostos à nova administração municipal, que, 

como expresso nas intenções do novo governo, desejava transformar Araçatuba em uma 

cidade educadora. Para tanto, dentro do Programa de Governo “Araçatuba para todos”, a 

educação ocuparia um lugar central. O conceito de escola expandia-se para além de seus 

muros, sendo referência local de cada bairro como estratégia para o desenvolvimento 

econômico e social, contando com a presença de conselhos populares e associações para 

organizar as necessidades das regiões onde as escolas estavam inseridas. 

Essa ação seria enriquecida com a participação das demais secretarias de governo, 

sociedade civil, escolas estaduais, associações, etc. Uma rede que seria construída para 

promover o conceito de cidade educadora, entendida, segundo o PPPI, como sendo o local 

onde o cidadão construiria seu conhecimento, na articulação de seus saberes (senso comum) 

com o saber científico (ARAÇATUBA, 2009). Eram intenções que se aproximavam das 
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novas perspectivas de direito à cidade, pretendendo a participação dos cidadãos nas decisões 

do governo para elaboração das políticas públicas, numa relação horizontal. 

Intenção ousada, deve-se dizer, considerando a amplitude do sistema que à época 

contava com 28 escolas de ensino fundamental, 33 de educação infantil e 3 centros de 

formação integral (ARAÇATUBA, 2009); a concepção de educação e gestão vigente, 

arraigada em modelos tradicionais; o entendimento da população sobre o papel da 

administração municipal na oferta da educação, historicamente ligada ao Estado provedor, 

demandando o entendimento de que a responsabilidade pela formação educacional da 

população é exclusiva do Estado não havendo uma corresponsabilidade por parte das famílias. 

Além de tudo, contava-se com estrutura física e de pessoal indisponíveis para tal feito.  

A vivência e efetivação da política almejada esbarravam, também, nas necessidades 

prementes detectadas: prédios escolares com manutenção precária; capacitação deficitária dos 

profissionais da educação, em diferentes esferas (governo, secretaria de educação, escolas, 

sala de aula); salários defasados; alunos com déficit acentuado de aprendizagem, mormente na 

área de leitura e principalmente nas séries iniciais do ensino fundamental. Situação essa, em 

grande parte creditada ao processo de implementação da Lei 11.274
67

 de 6/02/2006, que, no 

município em questão, teve início em 2008, sendo realizado sem um profícuo diálogo e 

devida preparação e acompanhamento dos profissionais da educação, aprofundando o abismo 

entre oferta e qualidade de ensino.   

Por ação do Decreto Municipal nº13.761
68

 (de 3 de setembro de 2008), as crianças que 

cursavam a Etapa I da educação infantil (à época, com 5 anos de idade), no ano de 2007, 

foram matriculadas, automaticamente, no 1º ano do ensino fundamental em 2009.  Essas 

crianças não tiveram a oportunidade de cursar a Etapa II da educação infantil, e nem a 

possibilidade de um trabalho voltado à sua ambientação e adaptação ao 1º ano do Ensino 

Fundamental. Mesmo que o artigo 3º do Decreto determinasse que a efetiva implantação do 

Ensino Fundamental de 9 (nove) anos de duração, dever-se-ia planejar a “reorganização 

curricular e pedagógica da estrutura desse nível de ensino, recursos humanos, adequação de 

materiais didáticos, mobiliários, equipamentos, recursos tecnológicos e acervos 

bibliográficos, bem como na reorganização dos tempos e redimensionamento dos espaços e 

ambientes escolares” (ARAÇATUBA, 2008, p.1).  

                                                             
67

 Alterou a redação dos artigos 29, 30, 32 e 87 da Lei 9.394/1996, dispondo sobre a duração de 9 (nove) anos 

para o ensino fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos 6 (seis) anos de idade. Estados, Distrito 

Federal e municípios tiveram o prazo até 2010 para se adequar à medida. 
68

 Implanta o Ensino Fundamental de nove anos no Sistema Municipal de Ensino na cidade de Araçatuba/SP, 

com fulcro na Lei Federal nº11.274 (de 6 fevereiro de 2006, e da Deliberação CEE nº73/2008. 
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Na transição de segmento, foram imputadas, às crianças de 5/6 anos, as mesmas 

expectativas de aprendizagem da criança de 7 anos de idade. Embora houvesse um esforço 

acadêmico para compreender esse aluno de 5/6 no que tange à mudança de paradigma sobre a 

infância e escolarização obrigatória, os professores, bem como gestores e profissionais da 

SME, sentiam os efeitos da mudança – sentimentos de ansiedade, expectativas positivas e 

negativas, tensões, estresses, medos, traumas, crises, que, nesse caso, incidiam sobre o 

desenvolvimento biopsicológico da criança (VYGOTSKI, 2001) e no desempenho 

profissional dos educadores.  

No ano de 2011, esses mesmos alunos oriundos da primeira fase de transição da lei, 

agora no 3º ano, apresentavam, em sua maioria, defasagem acentuada na aprendizagem.  

Assim, um planejamento pautado em ações e metas de curto, médio e longo prazo foi 

realizado com o intuito de dirimir essa ruptura e negação do contexto sócio afetivo e de 

aprendizagem da criança de seis anos, por meio de mudanças organizacionais, curriculares e 

de gestão. As primeiras ações da SME regularam-se na estruturação organizacional da 

secretaria de educação, nas reformas prediais, no foco na alfabetização e capacitação dos 

profissionais da educação e na distribuição de materiais escolares. Não se deve deixar de 

destacar que, para essas ações, houve a necessidade de articulação e integração com as demais 

secretarias municipais, uma vez que a contratação de profissionais da educação, a realização 

de reformas, ampliações e manutenção dos prédios escolares, o gerenciamento dos recursos 

para licitações e compra de materiais eram (e são) geridos por outras secretarias (da Fazenda, 

da Administração, do Governo). 

A educação, sob vários aspectos, era apresentada como um caminho imprescindível 

para fazer de Araçatuba um lugar de igualdade e de oportunidades para todos. Nesse sentido, 

a formação leitora das crianças tinha papel proeminente e a leitura literária, nesse caminho, 

começava a protagonizar e ser vista como instrumento possível para a transformação almejada 

– transformar Araçatuba, numa cidade educadora. Para tanto, desenvolveu-se uma política 

educacional por meio de ações que norteariam o trabalho voltado à formação do leitor 

competente, entendido como aquele que: 

 

[...] além de decifrar um código, assimilar estruturas gramaticais complexas e 

aprimorar a linguagem, consegue se expressar, aprende a dizer o que quer e é 

crítico. Contribui com o texto, sabe olhar para o contexto e percebe a realidade 

a sua volta. E consegue reconhecer e ler diferentes tipos de texto. Sim, porque 

esse leitor pode até sentir dificuldades ao deparar com um texto mais 

complexo — as grandes obras literárias —, mas ele não sente medo ou tem 

preconceito (Venturelli, 1995, p. 178). 
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As ações com foco na formação leitora envolviam: 

i. Políticas compartilhadas: a) com o estado de São Paulo: por meio da Diretoria 

Regional de ensino de Araçatuba, foi implantado o Ler e Escrever (2010 e 

2011) para a formação dos professores coordenadores pedagógicos, 

determinados como os replicadores aos professores, em suas respectivas 

unidades escolares. b) com o governo Federal: desenvolveu-se o Projeto 

Trilha (2012 e 2013), uma parceria do MEC com o Instituto Natura, 

subsidiando as escolas com materiais contendo plano de ação e diretrizes aos 

professores que trabalhavam no período de transição da educação infantil 

(Etapa II da pré-escola) ao ensino fundamental (1º ano); o material continha, 

ainda, coleções de livro literários e jogos. O Pnaic (2013 – à atualidade). O 

PNBE (1997 – à atualidade). 

ii. Programa/Projeto próprio: Araçatuba Leitora (2010-2012), projeto que 

contemplava várias ações com objetivo de promover práticas que colocavam a 

leitura e o livro como centros de discussões e atividades no sistema municipal 

de educação, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura. Esse projeto 

possibilitou a formação contínua dos profissionais da educação por meio de 

grupos de estudos com atividades de aplicação em salas de aula; seminários; 

pesquisas; aquisição de livros; publicação do livro “Araçatuba Leitora”
69

; 

projetos específicos em cada escola; promoção da Semana Literária; visitas de 

escritores locais, regionais e nacionais às escolas, para dialogar com os alunos 

e profissionais; oficinas de contação de história. Ação-Reflexão-Ação (2011-

2012), voltado à formação dos professores da Etapa II da educação infantil e 

1º ano do ensino fundamental, que consistia em um trabalho de reflexão sobre 

as práticas desenvolvidas neste período de transição dos alunos. Fazer em 

Cantos (2010 – à atualidade), desenvolvido com o objetivo de repensar a 

concepção de criança e de educação infantil, a organização dos espaços das 

unidades escolares transformados em “cantos” de aprendizagem e 

revisando/refletindo sobre as práticas pedagógicas atreladas à teoria. Dentro 

do eixo da Linguagem Oral e Escrita
70

, intensificaram-se o trabalho com o 

livro de literatura infantil, com a ludicidade e para o incentivo à criatividade. 

                                                             
69

 Livro que reuniu os artigos apresentados nas palestras e mesas de discussão ao longo da semana do I 

Seminário da Leitura e Literatura Infantil e Juvenil – Araçatuba Leitora em outubro de 2010. O evento teve 

como principal objetivo, contribuir para a continuidade e o aprofundamento das questões propostas em torno da 

leitura e formação de leitores, sobretudo com ênfase no leitor literário. 
70

 Linguagem Oral e Escrita é eixo que compõe o Conjunto de Eixos de Conhecimentos, norteadores do trabalho 

na Educação Infantil, com base no Referencial Curricular Nacional Para a Educação Infantil (RCNEI). 
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Esse projeto teve seus pilares sustentados na concepção do trabalho 

desenvolvido nas escolas de educação infantil de Reggio Emillia, Itália. PAE – 

Programa de Acompanhamento Educacional (2011), voltado aos alunos do 3º 

ano, repetentes e com dificuldades de aprendizagem. Para o atendimento a 

esses alunos, foi autorizado, pela SME, que as escolas organizassem turmas 

de, no máximo, 15 alunos, devendo a classe ser atribuída a professor 

alfabetizador, com o apoio e acompanhamento de auxiliares (estagiários do 

curso de Pedagogia). Elaborou-se, junto aos professores, plano de aula com 

expectativas de aprendizagem a serem atingidas no final do ano letivo de 

2011. As ações seguiram a diretriz do projeto que previa o diagnóstico real de 

cada aluno, propostas de intervenção e acompanhamento, com vistas a sanar as 

dificuldades. Com atendimento quase individual, os alunos puderam obter 

avanços no processo de aprendizagem. Considerada uma ação, com vistas a 

corrigir o fluxo, não houve continuidade da ação nos anos posteriores. Ação-

reflexão-ação (2010-2014), processo diagnóstico que consistia na aplicação de 

avaliação externa aos 1º e 3º anos da rede. Tinha o objetivo de diagnosticar o 

processo de aprendizagem dos alunos (dificuldades e avanços) para devolutiva 

à equipe pedagógica de cada escola de Ensino Fundamental. A avaliação era 

aplicada em duas fases – início e final de cada ano. Com a implantação da 

ANA pelo Governo Federal, em 2013, o processo passou a contemplar 1º e 4º 

anos nos anos de 2013 e 2014. Semana do Brincar (2013), instituída por Lei 

Municipal (última semana do mês de maio), prevê ações da rede municipal de 

ensino para resgatar as brincadeiras tradicionais, incluindo a confecção de 

brinquedos com materiais recicláveis, contação de histórias. 

 

Como percebido, não houve uma política específica de promoção à leitura literária. 

Para não dizer que foi nula, houve a ação, por meio do Projeto Araçatuba Leitora, que se 

iniciou de forma estruturada e substancial, contudo, por razões que acreditamos se replicarem 

em outras localidades, não obteve a necessária prioridade: alternância do cargo do responsável 

pelo projeto; retorno/reconhecimento político de longo prazo; outras demandas educacionais 

emergenciais, como construção de escolas de educação infantil, ganharam prioridade a fim de 

atender a Emenda Constitucional nº 59 de 11/11/2009 à LDBN, prevendo a obrigatoriedade 

do ensino às crianças a partir dos 4 anos.  Cabe ressaltar que o investimento para a construção 

de escolas é tão importante quanto para a formação do leitor, devendo a última receber o 

mesmo empenho e prioridade da gestão. Contudo, somos sabedores de que são as ações 
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aparentes/palpáveis que promovem a “visibilidade política” (entenda-se, midiática), tão 

almejada pelos gestores políticos. Não colocamos aqui a escassez de recursos, por entender 

que, nesse caso, de fato, houve o redirecionamento das prioridades em que se investir. 

Nota-se, também, que os programas/projetos como ações próprias da SME, em sua 

maioria, foram desenvolvidos no primeiro período da gestão (2009-2012). Apenas o PNAIC e 

o Fazer Em Cantos permaneceram, em seu formato original, até o final da gestão (2016). 

Em se tratando do PNBE, durante o período delimitado, para os anos iniciais do ensino 

fundamental, foram enviados os acervos referentes aos anos de 2010, 2012 e 2014, sem que a 

SME pudesse desenvolver um projeto, específico, de acompanhamento e ação, por meio da 

Orientação Pedagógica e/ou Supervisão de Ensino. Por acompanhamento e ação, entendemos 

um estudo específico do PNBE, por parte da SME, inclusive para incluí-lo nas ações do 

projeto “Araçatuba Leitora” entre 2010 e 2012 ou em outras ações específicas.  

Uma consideração pertinente é o fato do MEC não ter enviado nenhum documento às 

Secretarias Municipais com esclarecimentos e orientações sobre o PNBE. Ação dessa 

natureza foi notada apenas no final de 2014, por ação da formação do PNAIC, que incorporou 

os acervos do PNBE nas diretrizes para o trabalho com os alunos, quando a SME recebeu 

acervos destinados à educação infantil, ensino fundamental e EJA.  

Mesmo assim, até 2016, não houve um olhar direcionado, por parte da SME, ao 

PNBE, especialmente. As escolas seguiam sozinhas na ação de capacitar/qualificar os 

mediadores para a leitura literária, que no município em questão, define-se prioritariamente 

pelos professores, haja vista que nas escolas não há bibliotecários e/ou auxiliares de 

biblioteca. 

Com essas considerações, preocupa-nos a restrição do olhar destes profissionais que 

atuam na SME (incluindo o desta pesquisadora, à época da atuação na SME), bem como no 

contexto da prática, no âmbito de Araçatuba, sobre a designação que nesta pesquisa 

entendemos por leitura literária.  Parece legítimo supor que a situação se repita (ou mesmo se 

agrave), quando ampliamos o olhar para o país.   O foco maior, como percebido, está restrito 

às ações para a formação do leitor no sentido instrumental/alfabetizador.   

Não intencionamos realizar um mea-culpa, mas tão somente refletir sobre nossa 

atuação como gestor educacional em sistema de ensino específico. Nota-se que os processos 

no contexto da SME vão acontecendo simultaneamente e os gestores e profissionais da 

educação que lá atuam, vão se “desviando” da direção anteriormente delimitada, ou 

abandonando as ideias pelo caminho. Acreditamos que a gestão educacional do município fica 

envolta a uma miríade de novos projetos e ações, sem conseguir, de fato, planejar e executar a 

implantação de política sistemática e efetiva para a formação do leitor literário capaz de 
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integrar políticas e programas já existentes seja pela colaboração com outros entes federados 

ou por ação própria. 
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3 A FORMAÇÃO DO LEITOR LITERÁRIO: UMA DEMANDA PARA TODAS AS 

NAÇÕES 

 

 

Um condicionante fundamental para entender e participar do mundo em que 

habitamos é saber comunicar-se. Saber expressar-se, fazer-se entender e ser entendido – uma 

competência que desenvolvemos por meio da linguagem. Azevedo (2006c) nos coloca que 

ações conducentes a uma educação para a literacia (letramento) perpassam, necessariamente, 

pela concepção de que a língua, para além de constituir um instrumento comunicativo, 

desempenha, também, papel relevante em atividades variadas, não se restringindo sempre 

e/ou necessariamente ao agir externo ou ao comportamento social, ainda que sejam condição 

desses. Assim posto, observa o autor que “educar para a literacia corresponde a estimular nos 

alunos o desenvolvimento de competências que lhes possibilitem a aprendizagem do saber 

agir na língua e pela língua” (p. 3). 

No contexto global, observamos o esforço de muitos países, em regime democrático, 

por garantir, à população, educação que possibilite a conscientização desse saber agir na/pela 

língua. Capacidade que inclui, naturalmente, o conceito de literacia crítica. Termo concebido 

por Azevedo como correspondente à  

 

capacidade de ler, escrever, analisar e interpretar o mundo de uma forma não 

ingênua. Esta capacidade, exigindo o estabelecimento de conexões com 

diversas variáveis em simultâneo, concretiza uma experiência de leitura que, 

em larga medida, ultrapassa uma interpretação meramente superficial ou 

patente dos eventos, já que ensina a questionar, pelas próprias estruturas 

linguísticas, as formas culturais e sociais pelas quais esses eventos são dados 

a ler. (2006c, p. 4) 

 

Nesse sentido, o ensino da língua na escolaridade básica, especialmente no ciclo 

alfabetizador, deverá ser, fundamentalmente, uma formação para a leitura e para a escrita. 

Demanda reconhecidamente de todas as nações, já que “saber interagir com materiais escritos 

constitui, no actual contexto de uma sociedade dominada pela chamada ‘galáxia de 

Gutemberg’, a base do exercício de uma competência para a literacia” (AZEVEDO, 2006b, 

p.8). Condição que conduziu vários países a promover adequações nas bases curriculares, 

investir em formação, materiais, acervos, espaços e tempos, mormente no período da primeira 

infância e da alfabetização, promovendo mudanças que proporcionaram oportunidades reais 

para que a língua ganhasse destaque e fosse convertida em objeto de ensino e aprendizagem. 

Isso implicou ter, acerca dela, “uma clara consciência da sua pluralidade de contextos e 
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funções e reconhecê-la como elemento central na estruturação da prática pedagógica ao nível 

de toda a escolaridade” (idem). 

Ainda com base nas ideias do mesmo autor, analisamos que, em ações concretas: 

a) Para perceber a língua como atividade social torna-se necessário: 

 Exercitar a língua em atos de linguagem autênticos, ou seja, recusar 

pseudotextos; recusar textos com um vocabulário incorreto e/ou 

infantilizante. 

 Garantir que o leitor se assuma como efetivo co-construtor dos significados 

textuais. 

 

b) Assegurar uma visão integrada e globalizadora da pluralidade de contextos e 

funções em que a língua tem lugar. 

 Trabalhar com textos cumprindo funções diversas, familiarizando o aluno 

com os contextos múltiplos das suas utilizações: textos funcionais; textos 

que permitam fruir o imaginário. 

 Valorizar as interações geradoras de significado e a sua compreensão. 

(AZEVEDO, 2006c, p. 4) 

 

Azevedo, a este respeito, sinaliza a importância da Whole Language Approach, ou 

linguagem integral, por se basear em uma filosofia assentada em três crenças fundamentais:  

 

a de que as crianças aprendem ler, lendo, e não propriamente fazendo 

exercícios; a de que a leitura e a escrita são uma parte integrante da 

linguagem, que é o exercício de uma actividade social; e a de que a 

aprendizagem, em qualquer área da linguagem ajuda a desenvolver as 

aprendizagens em outras áreas. (idem) 

 

 

 Finalmente, observa que a literatura de qualidade é concebida como elemento central 

nas aulas que se organizam segundo estes programas. Cita, a título de fundamento, a 

investigação realizada na década de 80 por Goodman (1986), nos Estados Unidos, na 

perspectiva desses programas de linguagem integral. A investigação demonstrou que um 

ambiente rico e estimulante em produtos culturais e de elevada qualidade, como é a literatura, 

em conjunto com a presença de mediadores conscientes de seu papel, favorece uma formação 

integral do sujeito, com base na consciência crítica.  

O contato com textos variados- literários, informativos, icônicos; variedades de 

materiais, atividades colaborativas de partilha de leituras e dos seus significados é condição 
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para a competência literácita. É importante que se tenha o entendimento da especificidade de 

cada texto em causa. Tratando-se de um texto informativo, por exemplo, o objetivo primário é 

adquirir informação para se realizar algo; para um texto literário, espera-se vivenciar o prazer 

da fruição do imaginário e de mundos possíveis, não necessariamente atrelados ao restrito 

mundo empírico e histórico-factual.  

Assim posto e buscando conhecer centros de pesquisa voltadas ao desenvolvimento da 

competência leitora das crianças na contemporaneidade, especialmente com base em 

programas de linguagens integradores, optamos em realizar estágio sanduíche em contexto 

europeu, a fim de agregar conhecimentos a esta pesquisa. O foco direcionou-se à 

internacionalização de políticas de leitura, com cerne no trabalho de desenvolvimento da 

competência comunicativa de maneira integrada (competência gramatical, sociolinguística, 

estratégica), observando-se a imprescindibilidade do reconhecimento da língua, para além dos 

modelos de natureza frásica ou microtextual, de uso econômico-estratégico, modo que 

costumeiramente a utilizamos. Pretendeu-se agregar, ao presente estudo, conhecimentos 

estruturantes para a progressão escolar e social futuras da criança em fase de alfabetização. 

Desta forma, buscamos, no Instituto de Educação (IE) da Universidade do Minho 

(UMinho), em Braga, Portugal, novas perspectivas à formação do leitor literário. 

Possibilidades partilhadas, postas à disposição em uma “mesa” a servir-se dentro dos limites e 

capacidade desta pesquisadora em processo de (re)formação, (des)construindo-se num 

processo longo, contínuo e partilhado. Algo consoante ao apontado por Alexandre O’Neill, no 

poema Mesa dos Sonhos: 

 

Mesa dos Sonhos 

Ao lado do homem vou crescendo  

Defendo-me da morte quando dou  

Meu corpo ao seu desejo violento  

E lhe devoro o corpo lentamente  

Mesa dos sonhos no meu corpo vivem  

Todas as formas e começam  

Todas as vidas  

Ao lado do homem vou crescendo  

E defendo-me da morte povoando  

De novos sonhos a vida  

Alexandre O'Neill
71

- No Reino da Dinamarca 
 

 

O olhar de O’Neill descreve o resultado dessa experiência vivenciada no Estágio 

Científico Avançado no período de setembro/2015 a maio/2016. A relação estabelecida com o 

poema deriva da própria característica da leitura de um texto literário – de ser uma ação 

                                                             
71

 Poeta Português fundador do Movimento Surrealista de Lisboa. Publicou em 1958 a obra No Reino da 

Dinamarca. 
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interativa, dinâmica e pluridiscursiva do processo discursivo (REIS, 2015). Essa interação 

entre o poema de O’Neill e a experiência vivenciada no Estágio dá-se na possibilidade de 

experimentar o novo, em lugares diferentes, sem abandonar nosso chão, de ouvir novas vozes 

e outros corações, de vestir a pele humana do outro (ou outros) sem deixar o seu “eu”. Ação 

que representou (e representa), a nosso ver, a parte principal da experiência do Doutoramento 

Sanduíche. 

 Descrever a(s) experiência(s) no Velho Mundo, especialmente em terras lusitanas, 

deveria acontecer de maneira formal, porém, não conseguiríamos registrar apenas 

posicionamentos sob forma de protocolos. Ora, se o objetivo do Estágio Científico foi analisar 

as políticas de incentivo à leitura literária no ciclo de alfabetização em Portugal, a partir do 

Plano Nacional de Leitura (PNL), a questão subjetiva, que está intrinsecamente ligada à 

literatura, tem que ter voz. E essa voz reverbera o lindo texto de O´Neill. Outro fator que 

justifica nossa opinião traduz-se em uma das características do objeto de estudo – o de possuir 

estreita ligação com o pesquisador (CHIZZOTTI, 2013), fazendo parte de sua concepção de 

mundo.  

Por isso, podemos afirmar, sem desconhecer a importância da base conceitual teórica e 

dos registros técnicos, que a “voz” subjetiva do investigador em pesquisas qualitativas em 

ciências humanas e sociais tem primordial importância, considerando o caráter descritivo, 

interpretativo e compreensivo da análise de contextos sociais (Idem).  

Freire (2014) indica que a realidade se revela mediante a pesquisa, contudo, o 

reconhecimento da subjetividade torna-se inerente à produção de conhecimento, pois, “é do 

estilo deste pensamento unido à prática encontrar-se em constante reformulação e 

desenvolvimento” (p. 8). Mas, o que, sobretudo deseja-se ressaltar, com amparo em Freire, é 

que toda a base conceitual teórica e reflexão sobre a experiência vivenciada no Estágio em 

questão se acha impregnada das condições históricas que lhe deram origem. Sua validade, 

segundo o autor, se reporta ao grau e ao modo como o sujeito (pesquisador) produz uma 

leitura plausível da realidade. 

Destarte, o reconhecimento das condições históricas em que vivemos é a justificativa 

para a intenção desta pesquisa: resgatar a preocupação iniciada em pesquisa de Mestrado, na 

qual já compreendíamos que a capacidade de ler está intrinsecamente ligada à cidadania 

(Rojo, 2004). À época, apoiados em Brandão e Micheletti (2001, p. 22), já entendíamos ser a 

leitura, “uma atividade constitutiva de sujeitos capazes de inteligir o mundo e nele atuar como 

cidadão”. Convenhamos que a justificativa ainda se garante nos dias atuais, haja vista os 

cenários político e social vividos no mundo contemporâneo, em que o capitalismo 

corporativista empreende-se a legitimar a cultura de empresas e a cultura financeira na 
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sociedade (MORAIS, 2013), por meio de programa generalizado de educação de massas. 

Incute-se o teor de competitividade em detrimento do espírito de solidariedade, de cooperação 

ou de equidade. O objetivo desta concepção, segundo o autor, não é formar cidadãos. 

Deriva daí a educação que é oferecida nas escolas: pautada em um ensino mecânico, 

autômato, voltado ao resultado e às metas propostas. Professores possuem dificuldades em 

formar leitores capazes de inter-relacionar texto e contexto, promovendo a interação entre 

indivíduos, o que Freire (1983) compreende não só como leitura da palavra, mas, também, 

como leitura de mundo. 

 Reconhecendo essa necessidade, torna-se premente garantir/facilitar o acesso dos 

alunos a diferentes experiências de comunicação. 

Regressando ao campo da academia e da pesquisa, agora, em nível de doutorado, 

direcionamos o foco à experiência literária, ou melhor, ao direito à competência literária, 

fundamentada em uma proposta de sujeito, sociedade e escola baseada em valores e princípios 

de igualdade, justiça social e ampliação de oportunidades (BRASIL, 2012c) (enquanto leitores 

e escritores), contribuindo, assim, para o desenvolvimento da competência comunicativa 

(LOMAS, 2006), mormente no ciclo alfabetizador. Segundo o autor, na nossa cultura, os 

discursos reconhecidos como literários possuem um potencial semântico e semiótico 

imprescindível para o ensino linguístico. 

Temos a pretensão, também, de promover e valorizar a leitura literária enquanto 

imperativo de inclusão social, de cidadania, de civilidade e de condição de conhecimento 

(BARBOSA, 1992), pois, para ler um texto literário e usufruir de suas possibilidades, o aluno 

precisa ser bem preparado, valendo-se da mediação do professor, da família, bibliotecário e 

outros agentes sociais que podem aproximar o livro da criança. A ação de ler não é neutra e 

nem acontece naturalmente. Sabedores da potencialidade da educação literária na formação 

cidadã da criança e desejosos por garantir/facilitar que o aluno se aproprie dessa competência, 

interessou-nos saber o que o Estado propõe para o ensino da literatura nas escolas públicas no 

Brasil e em Portugal, dado que ler, segundo Barbosa (1992), tornou-se uma questão “social”. 

Dessa maneira, adotamos uma concepção histórico-crítica de mundo, buscando 

assumir compromisso com a realidade e com o contexto onde vivemos. Compromisso que 

seja técnico, referente ao domínio específico da área que atuamos, especialidade no campo do 

conhecimento; político, alusivo à contextualização de nosso papel na sociedade (RIOS, 2002); 

ético, concebendo a educação como um bem humano, contra hegemônico (FREIRE, 2014). 
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3.1 O que Estava à Mesa: contribuições do Estágio Científico Avançado na 

Universidade do Minho (UMinho) 

 

 Acreditando que a constituição subjetiva do pesquisador e que a aquisição do 

conhecimento ocorre na relação dialógica com os sujeitos numa interação com o 

ambiente/contexto onde se insere o investigador, sinaliza-se, seguramente, que o Estágio 

Sanduíche, realizado na Universidade do Minho (UMinho) – Campus Gualtar, foi 

contributivo ao aprofundamento teórico da pesquisa. A afirmação condiz com a concepção 

adotada pelo Co-Orientador e o Instituto de Educação (IE) que este representa: uma educação 

vinculada à realidade, rica de atividades, na qual o pesquisador, pela base teórica adquirida, 

ganha a experiência para fazê-lo, permeada pela criticidade, indispensável para a 

democratização da educação (FREIRE, 2014). 

 Essa concepção, além de ser adotada e defendida no Programa de Pós-Graduação: 

Educação: Currículo da PUC/SP é reiterada pelo Professor Orientador, Dr. Antonio Chizzotti 

e  pelo Co-Orientador – Prof. Dr. Fernando José de Azevedo Fraga (Departamento de Estudos 

Integrados de Literacia, Didática e Supervisão – DEILDS). Estendeu-se a outros docentes das 

disciplinas–Prof.ª. Drª Sara Raquel Duarte Reis Silva (DEILDS), Prof. Dr. Almerindo Janela 

Gonçalves Afonso (Departamento de Ciências Sociais da Educação – DSCE) e pelos 

professores entrevistados – Prof.ª. Drª Fernanda Leopoldina Parente Viana (Departamento de 

Psicologia da Educação e Educação Especial - DPEEE) e Prof.ª. Drª Leonor Maria Lima 

Torres (DSCE). Além dos preceitos freireanos, esse conceito de educação aproxima-se do 

“compreender o mundo, os outros e a si mesmo, bem como as interações entre esses vários 

componentes, sendo capaz ele (o sujeito) de intervir, estabelecendo o alicerce para a vivência 

e a cidadania” (ALARCÃO, 2001, p. 13). Algo próximo ao poema de O´Neill – vestir a pele 

do outro sem perder a essência, aprender com o outro, de maneira a ancorar os novos 

conhecimentos aos já construídos. Um movimento cíclico de ação, reflexão e ação (FREIRE, 

1983). "Navegar é preciso"- já dizia Fernando Pessoa. 

  Assim, destacamos que o Estágio Sanduíche reforça e amplia os estudos iniciados no 

Programa de Pós-Graduação – Educação: Currículo (PUC/SP), vinculando-se à nova 

concepção de sociedade – a do conhecimento – e à necessidade de uma educação baseada em 

competências, ao longo da vida – Lifelong Learning (DELORS, 1998).  

Para além do exposto, a experiência promoveu:  

a) Auxílio do Co-Orientador, Prof. Dr. Fernando José Fraga de Azevedo, na: 

 Construção do objeto de pesquisa: educação literária no período de 

alfabetização. Reconhecimento de que esse saber tem natureza 
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eminentemente pessoal, fruitivo, que auxilia o leitor a configurar-se 

latamente como um leitor competente e sofisticado.  

 Construção do “Conceito” de educação literária utilizado na Tese: 

Educação literária como capital simbólico fundamental (BOURDIEU, 

1994). O conceito ultrapassa o nível do ensino-aprendizagem da literatura, 

refere-se ao desenvolvimento de competências que permitem ao leitor, ler 

o mundo de uma forma sofisticada e abrangente (AZEVEDO, 2006; 

BLANCA-ANA, 2013) contribuindo para a formação de sujeitos críticos, 

capazes de ler e interrogar a práxis (FREIRE, 1988).  

 Construção do “Problema” da pesquisa: secundarização das políticas de 

incentivo à leitura literária em escolas públicas.  

 Indicação de referências bibliográficas (aportes teóricos), alusivas ao tema 

da pesquisa, bem como recomendação para participar de Unidades 

Curriculares em âmbito do Estágio Científico Avançado. 

 Indicação para integrar o Centro de Investigação em Estudos da Criança da 

UMinho (CIEC). 

b) Estudo acerca da concepção de escola que possibilite educação com múltiplas 

oportunidades de aprendizagem, bem como a mobilização das diferentes 

linguagens que o sujeito utiliza para se expressar e se relacionar (como a 

linguagem artística, corporal, oral, escrita) e, para tanto, a possibilidade de 

visitação e entrevista com professores da Escola da Ponte, hoje, Escola Básica 

Integrada de Aves/São Tomé de Negrelos, em Santo Tirso, distrito de Porto. Com 

uma concepção diferenciada de educação, pudemos visitar e constatar o trabalho 

pautado na solidariedade, autonomia e responsabilidade, que, embora já sofrendo 

pelas reformas administrativas do governo, tenta preservar a missão inicial. 

c) A consideração da leitura literária, no campo das significações referentes às 

diferentes linguagens, sob a ótica da fruição estética, como conhecimento e 

domínio dos códigos, convenções e princípios sociais e culturais que regulam os 

processos de produção e de recepção das mensagens literárias (AZEVEDO, 2006).  

d) Reconhecimento da importância da escola pública para a educação literária, pois é 

nessa instituição que a maioria de nossas crianças, em Portugal e no Brasil, têm 

contato com a literatura. Mesmo reconhecendo a instituição Escola como espaço 

de produção e reprodução das desigualdades sociais (BOURDIEU, 1994), a escola 

pública está identificada como espaço para o desenvolvimento desse 

conhecimento, uma vez que, na educação das maltas, nos preceitos freireanos, se 
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faz “algo de absolutamente fundamental entre nós. Educação que, desvestida da 

roupagem alienada e alienante, seja uma força de mudança e de libertação” 

(FREIRE, 2014, p. 52).  

e) A opção, para tal preceito, por uma educação literária para a elevação do 

pensamento, para a formação do homem-sujeito, se figurando como autor de sua 

história (FREIRE, 2014). 

f) Reflexão acerca da necessidade de considerar a função da educação literária como 

eminentemente lúdica, sem, obrigatoriamente, seguir uma lógica histórico-factual 

e instrumentalizá-la (AZEVEDO, 2006).   

g) Contribuição do Prof. Dr. Almerindo Janela Gonçalves Afonso, a fim de 

contextualizar a pesquisa não só no nível local, mas também no cenário global, sob 

as influências da internacionalização das políticas educacionais, ou seja, num nível 

apontado por Afonso (2001) como sendo mega. Colocar em evidência alguns dos 

eixos e condicionantes das políticas educativas atuais (Brasil e em Portugal), para 

compreendermos as pretensões do Estado para a leitura literária. Deve-se 

considerar a profunda transformação na organização das provisões da sociedade 

ocidental, especialmente do setor público (em nosso caso, a educação). Para tanto, 

apontou a “Abordagem do Ciclo de Políticas” (Policy Cycle Approach) de Stephen 

Ball para a análise de políticas educacionais uma vez que “as formas de emprego, 

as estruturas organizacionais, as culturas e os valores, [...] os papéis e os estilos de 

administração, as relações sociais [...], as organizações públicas de Bem-estar 

social” (BALL e MAINARDES, 2011, p. 23) têm estado sujeitos a mudanças 

abrangentes, devendo ser situados nas pesquisas sobre políticas educacionais. 

h) Contribuição da Prof.ª Drª Sara Raquel Duarte Reis Silva, no tocante à relação 

literatura e formação humanista da criança. Segundo a professora, com base em 

Compagnon (2010), é preciso compreender que a condição humana não pode ser 

entendida, na sua complexidade, sem a ajuda da literatura. Esta deve ser entendida 

como uma arte. As intervenções e indicações da professora em questão 

possibilitou-nos reunir aportes teóricos relacionados à literatura e ao período de 

alfabetização em Portugal, bem como a compreensão do documento Programa e 

Metas Curriculares de Português para o Ensino Básico (PMCP-EB) e PNL, 

esclarecendo sobre o seu papel no trabalho com a educação literária nas escolas 

portuguesas (nas brasileiras, por extensão). Em conformidade com a docente, a 

sala de aula é um grande laboratório de reflexão e interação literária e tem 

fundamental importância no incentivo à leitura literária. 
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3.2 O Contexto Português e a Realidade Educacional 

 

Alguns aspectos da realidade educacional portuguesa e dos esforços empreendidos no 

tocante à fomentação da leitura literária justificaram uma investigação in loco, para uma 

análise profícua no sentido de construir conhecimentos sobre a temática em questão. Antes, 

porém, cabe clarificar alguns pontos importantes sobre o sistema educacional público 

português, com vistas a uma contextualização. 

O sistema de ensino público em Portugal é divido em: Educação Pré-Escolar –dos 3 

aos 5 anos de idade (frequência facultativa). Ensino Básico – abrange 3 ciclos: 1º ciclo (1º ao 

4º ano); 2º ciclo (5º e 6º ano); 3º ciclo (7º ao 9º ano) (frequência obrigatória). Ensino 

Secundário – compreendendo o 10º, 11º e 12º anos (frequência obrigatória). Ensino Superior 

– engloba as licenciaturas (licenciado), mestrado (mestre) e doutoramento (doutor). Ao abrigo 

da Declaração de Bolonha, o ensino superior é ministrado em institutos politécnicos e 

universidades, de natureza pública, privada, cooperativa e concordatária (PORTUGAL, 

2007). 

No tocante ao 1º Ciclo da Educação Básica (1º ao 4º ano), período que corresponde ao 

Ensino Fundamental I no Brasil, o 1º ano recebeu um olhar especial, haja vista que, em 

Portugal, é a série em que o aluno deve ser alfabetizado (foco desta pesquisa). O 2º e 3º anos 

integraram a análise para que pudéssemos nos referenciar ao ciclo alfabetizador no Brasil.  

Com base em tais premissas, há de se considerar mudanças significativas na última 

década, constituintes de desafios concernentes à qualificação escolar da população; 

reorganização e requalificação da rede escolar; generalização de escolas a tempo inteiro 

(Escola de Tempo Integral); melhoria das condições do ensino e aprendizagem (Revisão da 

Estrutura Curricular por meio do Programa e Metas Curriculares
72

) e o combate ao insucesso. 

A superação desses desafios teve como mote, além da necessidade premente de corrigir o 

déficit estrutural de formação e qualificação da população, a pressão da Comunidade Europeia 

para que Portugal organizasse medidas com vistas à resolução dos problemas, convergindo o 

sistema e os resultados educacionais aos padrões do Bloco. Nomeadamente, os níveis de 

insucesso e abandono escolares e o déficit de qualificações da população ativa deveriam ser 

corrigidos e/ou minimizados (PORTUGAL, 2007). 

                                                             
72

As Metas Curriculares de Português do Ensino Básico, homologadas em3 de agosto de 2012 (Despacho n.º 

5306/2012), foram elaboradas no âmbito da Revisão da Estrutura Curricular, consignada no Decreto‐Lei n.º 

139/2012, de 5 de julho, a fim de melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem através de uma cultura de 

rigor e de excelência desde o Ensino Básico (PORTUGAL, 2015). 
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 A superação desses obstáculos colocou a escola no centro da política educativa, 

qualificando-a, melhorando o seu funcionamento e organização e os resultados escolares dos 

alunos. Portugal se configura, na UE, como o país que vem melhorando o índice educacional 

desde o ano 2000, nas diferentes áreas do conhecimento. Salienta-se, entretanto, que ainda há 

elevada taxa de abandono e um número expressivo de alunos com defasagens de 

aprendizagens. Situação que impulsionou o Ministério da Educação lusitano a  

 

dar prioridade à reorganização e requalificação da rede de escolas do 1.º 

ciclo, identificando, num trabalho de proximidade com as autarquias, as 

necessidades de encerramento, manutenção, recuperação ou construção de 

estabelecimentos de ensino, e à generalização da escola a tempo inteiro, com 

o prolongamento do horário, permitindo a oferta a todos os alunos de 

actividades de enriquecimento curricular, incluindo obrigatoriamente o 

inglês, o apoio ao estudo e ainda outras actividades como o desporto ou a 

música, possibilitando um horário escolar compatível com as necessidades 

das famílias (PORTUGAL, 2007, p. 6) 

 

Essa reorganização da rede pública das escolas de educação básica e da sua gestão foi 

realizada a priori em 1998, por força (ou imposição) normativa do Decreto-Lei nº115-A/98, 

de 4 de Maio (PORTUGAL, 1998), surgindo, formalmente, um novo modelo de gestão 

escolar que implicou a associação de várias escolas em “unidades” organizacionais – 

Agrupamentos de escolas. Em seguida, no ano de 2003 pelo Despacho nº 13.313/2003 

(PORTUGAL, 2003), as unidades escolares associaram-se em “Agrupamentos Verticais de 

Escolas”, agregando-se escolas com crianças de 03 aos 15 anos, sob uma única unidade de 

gestão. Essas ações, a despeito da temporalidade, surgem justificadas por meio de discursos 

políticos alinhados à descentralização, autonomia, territorialização de poderes e pela 

necessidade de articulação e sequencialidade entre os diferentes níveis educativos 

(PORTUGAL, 2003). Porém, Antunes (2007) as relaciona, também, com a lógica do 

gerencialismo em curso: a preocupação com a racionalização de recursos, com a eficiência e 

eficácia.  

Observamos que, nesse modelo, há uma escola sede do Agrupamento, geralmente uma 

escola de 2º e 3º ciclo do ensino básico, com sua unidade de gestão. É nessa escola em que se 

aloca o diretor do Agrupamento e as demais escolas, que integram o grupo, contam com um 

Coordenador. 

Nessa nova configuração do ensino básico, segundo os documentos oficiais, há uma 

aposta para a melhoria do funcionamento e organização das escolas, tendo em vista a 

melhoria das condições de ensino e de aprendizagem e o combate ao insucesso. Para tanto, 

assumem particular importância a ocupação plena dos tempos escolares, garantindo o 
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acompanhamento dos alunos em caso da não apropriação de algum conteúdo e/ou disciplina 

(o que eles chamam de atividade letiva); o diagnóstico precoce dos alunos com dificuldade de 

aprendizagem; implementação de instrumentos de intervenção adequados, como os planos de 

recuperação ou os percursos curriculares alternativos; a aposta em planos de ação como os 

observados para a melhoria dos resultados na disciplina de Matemática, leitura e escrita, a 

exemplo do Plano Nacional de Leitura (PNL), criando dinâmicas de utilização para melhorar 

os hábitos e competências nos domínios da língua. Esses planos foram integrados às Metas 

Curriculares do Ensino Básico em 2012 e ao Programa e Metas Curriculares do Ensino Básico 

em 2015. Esse documento, vigorando até a atual data, e outras medidas constituem, segundo o 

Governo, elementos fundamentais de uma política integrada de melhoria da qualidade da 

escola pública em Portugal (PORTUGAL, 2015). 

 

3.3 A Educação Literária em Portugal e os Instrumentos Utilizados Para sua 

Promoção 

  

No cenário lusitano, a preocupação com a formação leitora dos alunos já vem se 

materializando como projeto político, mormente a partir da década de 90. Alguns fatores que 

favoreceram essa inquietação se dirigem à percepção dos baixos índices de competência 

leitora da população portuguesa à época; ao impulso (ou pressão) da Comunidade Europeia 

para atingir índices a par de seus parceiros europeus
73

, seja no campo da educação literária ou 

no currículo geral; desenvolvimento de competências-chave requeridas pelas sociedades 

contemporâneas (DELOURS, 1998). Assim, valendo-se de tais parâmetros e dos estudos 

nacionais e internacionais de avaliação de competências leitora/literácicas, constituíram 

indicadores para reformas curriculares implementadas já a partir das décadas de 80/90, que se 

traduziram na defesa da educação para a “liberdade, mudança, democracia, autonomia e 

solidariedade” (PEREIRA E BRAZÃO, 2013, p. 4). 

Essa matriz, segundo Fernandes (2005), assumiu dois objetivos: aumentar o capital 

cultural e promover a coesão social, no nível interno; e aproximar-se dos níveis 

socioeconômicos dos países da Comunidade Europeia, no nível externo. Nesse contexto, 

iniciam-se diversas medidas procurando responder ao objetivo de promoção da leitura e de 

desenvolvimento de competência em literacia.  

Em 1987, implementa-se o programa Rede Nacional de Bibliotecas Públicas (RNBP) 

tendo como objetivo dotar os municípios portugueses de uma biblioteca pública, criando um 
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 Objetivo central do PNL concentra-se em elevar os níveis de literacia dos portugueses e colocar o país a par 

dos parceiros europeus (www.planonacionaldeleitura.gov.pt). 
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ambiente social propício ao alargamento de hábitos culturais na área do livro e da leitura. Em 

1996, foi lançado o programa Rede de Bibliotecas Escolares (RBE) promovendo a instalação 

e desenvolvimento de bibliotecas em escolas públicas de todos os níveis de ensino, 

disponibilizando recursos necessários à leitura, ao acesso, ao uso e produção da informação 

em suporte analógico, eletrônico e digital. 

No limiar do século XXI, há a introdução de um Currículo Nacional para a Educação 

Básica (Decreto Lei nº 6/2001 de 18 de Janeiro), perspectivando uma educação e formação ao 

longo da vida, sustentada no desenvolvimento de competências, ultrapassando a visão 

redutora de currículo em vigor, intencionando mais autonomia para as escolas possibilitando 

uma maior articulação entre a matriz curricular nacional e os projetos escolares. Entenda-se 

passar da lógica de apenas ensinar conteúdos estruturados em programas e normas para uma 

lógica de aprendizagem (PACHECO, 2009) ou, segundo o autor, uma possibilidade de 

combater a exclusão por meio da flexibilidade e adaptação do currículo, com respostas mais 

adequadas à subjetividade dos alunos e a prática diária. 

Efetivamente, a literacia passou a ser entendida como conceito mais geral do que ler e 

escrever, “entendida na sua vertente de prática social organizada, uma supra capacidade 

associada ao desenvolvimento e à promoção de transformação pessoal e social” (GAMBOA, 

2003, p. 85). 

É no texto dessa lei (nº 6/2001
74

) que aparece pela primeira vez o termo competência 

e, dentre as competências necessárias para uma educação ao longo da vida, destacam-se duas 

alusivas à educação literária: “a valorização de diferentes formas de conhecimento, 

comunicação e expressão e o desenvolvimento do sentido da apreciação estética do mundo” 

(PORTUGAL, 2001, p. 15). 

Concomitante a essa reforma, surgiram muitas pesquisas no campo universitário e 

iniciativas voltadas à promoção da leitura: Programa de Itinerâncias, do antigo Instituto 

Português do Livro e das Bibliotecas (IPLB), que, desde 2003, desenvolvia ações voltadas a 

atender o público infanto-juvenil, faixa etária que se inicia a formação leitora, bem como os 

mediadores de leitura (bibliotecário, professores, pais), a fim de mediar a relação entre a 

criança/jovem-livro. Esses estudos e iniciativas e os que cronologicamente os sucederam 

reforçam nossa perspectiva em relação à preocupação dos portugueses no que se refere às 

políticas de leitura, sendo a criação do PNL, uma das medidas representativas dessa 

preocupação. 
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3.4 O Plano Nacional de Leitura (PNL) 

 

Compreendido como iniciativa de política pública (PORTUGAL 2006; 2011), o PNL 

é lançado em 2006 (Resolução do Conselho de Ministros nº 86/2006 em 12de Julho), em uma 

parceria entre os Ministérios da Cultura e da Educação, prevendo uma duração de 10 anos 

(em dois períodos de 5 anos), tendo seu primeiro período compreendido entre 2006-2011 e o 

segundo entre 2012-2016. Portanto, previu-se que no final do segundo semestre do ano letivo 

de 2015-2016, o Plano cumpriria o que foi estabelecido em 2006, quando foi criado.  

O PNL tem início, estabelecendo uma integração com a Rede de Bibliotecas Escolares 

(BALÇA e SOUZA, 2012). Nesse espaço temporal, o PNL passou a ser de responsabilidade 

do Ministério da Educação, com articulação com o Ministério da Cultura e o Gabinete do 

Ministro dos Assuntos Parlamentares, sendo assumido como prioridade política. Segundo o 

documento de apresentação, o PNL objetiva “elevar os níveis de literacia dos portugueses e 

colocar o país a par dos parceiros europeus” (PORTUGAL, 2015). Tem como foco  

 

criar condições para que os portugueses possam alcançar níveis de leitura em 

que se sintam plenamente aptos a lidar com a palavra escrita, em qualquer 

circunstância da vida, possam interpretar a informação disponibilizada pela 

comunicação social, aceder aos conhecimentos da Ciência e desfrutar as 

grandes obras da Literatura. (PORTUGAL, 2015) 

 

Assim, além de estabelecer uma interface com a Rede de Bibliotecas Escolares, como 

os locais que recebem e disponibilizam os livros para as salas de aula, o PNL constitui-se de 

um conjunto de medidas destinado a promover o desenvolvimento de competências e hábitos 

de leitura na escola (Ler+ Escolas), bem como nas famílias, comunidades locais e população 

em geral (PORTUGAL 2011). Como exemplo do trabalho desenvolvido extra escola, citamos 

o Ler+ Família,  destinado a incentivar o apoio da família na formação leitora dos filhos 

desde a mais tenra idade;  o Ler+ Dá Saúde, que visa ao envolvimento de profissionais da 

área de saúde (Centros de Saúde e Hospitais) no aconselhamento da leitura em família; o 

Ler+ Teatro: incentiva a formação leitora de textos de gênero diversos, como novela, teatro, 

propiciando o contato ao mundo do teatro; o Caminho da Letras, aprendizagem da leitura em 

plataforma digital, com recursos multimídias. Há disponível uma miríade de projetos
75

 para 

acesso de instituições e da sociedade civil, em site específico. 

Essa plataforma eletrônica possibilita a divulgação do Plano, o acesso às informações 

para realização de atividades a serem desenvolvidas, contato com orientações dirigidas à 
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promoção de leituras, conhecimento da lista de livros indicados por série e sugestões de 

atividades leitoras.  

Na primeira versão da página na web, agregava 13 links, a fim de organizar as 

informações em áreas específicas, correspondentes a grandes temas/projetos/área de atuação 

do plano. Não há um guia ou outro documento encadernado diretivo às escolas. As 

informações agrupadas nesse portal deveriam ser acessadas quando se desejasse buscar 

informações/orientações. Incluía, ainda, ligações a outros sites e blogs de escolas e outras 

entidades que desenvolvem projetos e materiais (COSTA, 2011b). Às famílias com crianças 

de diferentes idades, além das informações contidas no portal, foram produzidas e distribuídas 

brochuras, de aspecto gráfico apelativo e com mensagens curtas, entregues por escolas, 

centros de saúde e hospitais. 

Ainda com base no documento de apresentação do PNL (período 2006-2016), 

verificou-se sua organização em programas nucleares: a) promoção da leitura diária em 

Jardins-de-Infância e Escolas de 1º e 2º Ciclos nas salas de aula; b) promoção de leitura em 

contexto familiar; c) promoção de leitura em bibliotecas públicas e  em outros contextos 

sociais; d) lançamento de campanhas de sensibilização da opinião pública, de programas de 

informação e recreativos centrados no livro e na leitura, por meio dos órgãos de comunicação 

social. 

É bem verdade que o Plano entrou em período de “hibernação” nos últimos cinco 

anos, dadas as restrições econômicas e orçamentárias por parte do governo e Ministério de 

Educação para repasses financeiros às unidades escolares para a compra de livros. Nesse 

último período (2012-2016), especificamente no ano de 2012 são homologadas as Metas 

Curriculares de Português (MCP) para o Ensino Básico, prevendo quatro domínios básicos de 

referência para o ensino dessa disciplina no 1º Ciclo: oralidade, leitura e escrita, leitura 

literária, gramática. O documento estabelecia objetivos e descritores de desempenho para cada 

domínio. 

Relativamente à educação literária, a MCP indicava, para o 1º, 2º e 3º anos, uma lista 

com sete livros específicos para cada série, concernentes ao trabalho com a leitura na escola 

(títulos contemplados no PNL), além da listagem geral do PNL, para atividades 

complementares realizadas pelos professores e para a hora livre dos alunos, geralmente em 

casa, junto à família. 

Com a homologação da MCP/2012, prevendo metas e objetivos a cumprir, o PNL foi 

perdendo sustentação e, desde então, vem colaborando no sentido de oferecer apoio a projetos 

e iniciativas à formação leitora (escolares e de iniciativa da sociedade civil) por meio do site, 

bem como publicando a listagem de livros com a chancela do programa. O PNL resumiu-se a 
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oferecer a listagem oficial dos livros de literatura, que deveriam ser adquiridos e utilizados na 

escola e pelas famílias. 

É de se considerar que a MCP “academizou” o PNL, um efeito secundário e não 

previsível. O objetivo do Plano, que sinalizava um trabalho para fruição estética e prazerosa 

de incentivo à leitura de livros literários na escola, foi instrumentalizado. O trabalho voltado a 

cumprir as metas e os objetivos da MCP para realização do Exame Final Nacional
76

 

descaracterizou o PNL. 

As diretrizes do PNL, no ano letivo 2015/2016, passam a ser contempladas pelo 

Programa e Metas Curriculares para o Ensino de Português na Educação Básica (PMCP-EB). 

É importante tecer algumas considerações, a fim de elucidarmos que, com a 

homologação e implantação do Programa e Metas Curriculares de Português (PMCP-

EB/2015), realizam-se algumas adequações/correções/integrações referente às Metas 

Curriculares de Português (MCP/2012- Decreto-Lei n. º 139/2012), em vigência desde o ano 

de 2012. O objetivo da revisão curricular (em 2012) foi “melhorar a qualidade do ensino e da 

aprendizagem através de uma cultura de rigor e de excelência desde o Ensino Básico” 

(PORTUGAL, 2015, p. 3). O novo documento passa a ser denominado Programa e Metas 

Curriculares de Português do Ensino Básico (PMCP-EB), buscando harmonizar o novo 

Programa (2015) com as MCP (2012). Verifica-se, também, que PMCP-EB/2015 passa a 

contemplar as diretrizes do PNL, daí a razão de discuti-la nesse estudo. 

 

3.5 O Programa e Metas Curriculares de Português na Educação Básica (PMCP-

EB)  

 

Pautando-se pela exequibilidade, o Programa enfatiza o domínio da leitura e da escrita 

e a redução do número de textos de Educação Literária a trabalhar nos três ciclos. 

 

O Programa define os conteúdos por ano de escolaridade e apresenta uma 

ordenação sequencial e hierárquica para os nove anos do Ensino Básico. As 

Metas Curriculares definem, ano a ano, os objetivos a atingir, com referência 

explícita aos conhecimentos e às capacidades a adquirir e desenvolver pelos 

alunos, estabelecendo os descritores de desempenhos que permitem avaliar a 

consecução dos objetivos. (PORTUGAL, 2015, p. 3) 
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Exame de Português e Matemática, realizado no final do 1º Ciclo (4º ano), para verificar se os alunos estavam 

aptos a ingressar no Ciclo subsequente. Foi extinto em 2015, substituído por testes de aferição sem peso na 

avaliação final dos alunos. Modelo não classificativo, mas que permite ao ministério apurar se os programas 

curriculares estão sendo cumpridos pelos professores e assimilados pelos alunos. 
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O PMCP-EB estrutura-se em “quatro domínios de referência no 1º e no 2º Ciclo 

(Oralidade, Leitura e Escrita, Educação Literária, Gramática) e cinco no 3º Ciclo (os mesmos 

do 1º e 2º Ciclos, mas com a separação da Leitura e da Escrita)” 
77

 (Idem). Para o domínio da 

Educação Literária, o PMCP-EB conta com a contribuição do PNL, instrumento de 

promoção à leitura literária e foco deste estudo para, como já discorrido, disponibilizar lista 

de livros, de atividades a serem desenvolvidas, orientações dirigidas à promoção de atividades 

leitoras. Assim, atualmente, para se analisar a educação literária em Portugal, 

obrigatoriamente, é preciso analisar o PMCP-EB. 

Nota-se que o PNL não tem como cerne apenas a escola, Bibliotecas Públicas e Rede 

de Bibliotecas Escolares. Como linha estratégica, ele busca promover e incentivar a leitura em 

locais diversos, convencionais ou não; contribuir para criar um ambiente favorável à leitura; 

assegurar formação e instrumentos de apoio; inventariar e otimizar recursos e competências; 

criar e manter um sistema de informação e avaliação. 

Um fator interessante observado na concepção do PNL é a indicação de fases para sua 

implantação, sendo a 1ª fase correspondida em um período de 5 anos (2007-2011), quando se 

tomou como referência os resultados observados dessa etapa para ações de intervenção, 

formação, avaliação, divulgação, coordenação, acompanhamento e novas diretrizes para a 

fase seguinte. Essa fase foi concluída com a divulgação do documento A avaliação do Plano 

Nacional de Leitura: os primeiros cinco anos
78

. 

Para o contexto escolar do 1° Ciclo, o PNL direciona o Programa Está na Hora da 

Leitura, contemplando: leitura diária em sala de aula; atividades de expressão com livros; 

encontro com autores; jogos; concursos; prêmios; envolvimento de pais; feiras de livro. Para 

tanto, recomenda uma lista de livros organizados por níveis de dificuldade e orientações aos 

professores para atividades, via site
79

 e formação. A elaboração dessas listas decorre da 

análise de todos os livros remetidos pelas editoras, por parte de um grupo de trabalho, 

constituído por 9 membros (escritores, professores e investigadores), especialistas na área de 

literatura infanto-juvenil. O referido grupo procede à seleção dos acervos, considerando os 

diferentes níveis de competência e interesse dos leitores, bem como a potencialidade das 

                                                             
77

 Em Portugal o 1º Ciclo compreende do 1º ao 4º ano de Escolaridade; 2º Ciclo é compreendido do 5º ao 9º 

Ano; 3º Ciclo refere-se aos 3 anos do Ensino Médio. 
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Estudo realizado em julho de 2011 pelo Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES) e Instituto 

Universitário de Lisboa (ISCTE), sob coordenação de António Firmino da Costa e colaboração de Elsa Pegado, 

Patrícia Ávila, Ana Rita Coelho. Disponível em  

<http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/PNLEstudos/uploads/ficheiros/avaliacao_externa_5_anos_de_pnl_ci

es.pdf> 
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 Para o período letivo 2015-2016 foi disponibilizada lista atualizada com 250 títulos para o 1º Ano. Obras de 

autores portugueses e estrangeiros, podendo os professores escolher os livros mais adequados aos alunos de sua 

turma. 
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obras em incentivar o gosto e o amor pela leitura e pela Língua Portuguesa (PORTUGAL, 

2015). 

Para o primeiro ano de execução do PNL foram disponibilizadas 23 listas com cerca 

de 650 livros. No final da primeira fase do Plano (2010-2011), o número saltou para 50 listas 

com 3.600 obras (PORTUGAL, 2011). 

Concernente à escolha das obras, segundo o documento de apresentação do PNL 

(PORTUGAL, 2015), considera-se a qualidade estética permitindo aos pré-leitores e leitores 

iniciais, o desenvolvimento da sensibilidade, imaginação e inteligência; o rigor da tradução e 

a revisão gráfica da edição. A opção se dirige às obras clássicas de leitura infantil e juvenil 

que ofereçam uma leitura literária e a textos narrativos, líricos e dramáticos oriundos do 

patrimônio tradicional que possuam complexidade progressiva. Também são selecionados 

livros de natureza informativa e teor rigoroso, adequados aos públicos a que se destinam, indo 

ao encontro de projetos definidos em ambientes escolares ou similares. 

Após o período de “hibernação”, fase de críticas aos seus principais objetivos e 

rumores de sua extinção no final de 2016, o PNL ressurge para um ciclo de mais dez anos 

(2017-2027), intensificando as premissas já defendidas no primeiro decênio (2006-2016), 

tendo a educação e a cultura como eixos de “governação”
80

 (PORTUGAL, 2017). Nesta nova 

versão pressupõe  

a assunção da leitura como prioridade política, tomando esta competência 

como básica para o acesso plural ao conhecimento e ao enriquecimento 

cultural - indispensáveis ao exercício de uma cidadania ativa e ao 

desenvolvimento económico e social do país. Neste âmbito, o domínio 

alargado da competência da leitura é perspetivado como condição 

fundamental para a construção e consolidação de uma sociedade livre, com 

coesão social, acesso democrático à informação, ao conhecimento, e à 

criação e fruição culturais. (PORTUGAL, 2017, p.1) 

 

Numa versão mais abrangente, o novo PNL amplia e reforça a versão anterior, por 

meio de uma dinâmica interministerial, aprofundando a articulação entre a educação, a 

cultura, a ciência e a tecnologia, enquanto eixos transversais da intervenção na esfera pública: 

uma estratégia nacional de elevação dos níveis de literacia, visando a qualificar a população 

portuguesa e prepará-la para as exigências da sociedade do século XXI (PORTUGAL, 2017). 

O documento deixa claro o prosseguimento da intenção à estratégia de qualificação da 

população, como observado no discurso da primeira versão (2006-2016). O PNL-2027 ganha 

especial relevo, buscando construir ambientes propícios à valorização do saber, potenciados 

pela literacia, na medida em que “os níveis de qualificação dos adultos estão associados ao 
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Concernente ao ato ou efeito de governar, numa lógica mais procedimental do exercício dos poderes de 

administração pública dos diversos setores do Estado. (Fonte: Infopédia: Porto Editora) 



163 
 

sucesso escolar dos mais novos – para os quais os hábitos continuados de leitura representam 

uma vantagem no desempenho cognitivo e na aprendizagem, mobilizando a experiência 

cultural” (PORTUGAL, 2017, p. 02). 

Projetando a próxima década, o Plano aposta em novas vertentes que, para além da 

qualificação, têm como escopo contribuir para a inovação e a competitividade da sociedade 

portuguesa. Para tanto, planeja “robustecer a política do livro, da leitura e das bibliotecas, 

com o objetivo de favorecer os hábitos de leitura em toda a comunidade, reforçando-os no 

contexto educativo e formativo, com vista à aprendizagem ao longo da vida” (Idem). 

Entendemos que a intensificação e sofisticação da nova versão do PNL condicionam-

se às políticas educacionais europeias, pois, a partir da década de 80/90, período de entrada de 

Portugal na UE (janeiro/1986), se amparam (em larga escala) em organismos europeus, como 

o Eurostat, denominação do Gabinete de Estatísticas da União Europeia, com sede em 

Luxemburgo. O Gabinete, como organização estatística da Comissão Europeia, é o 

responsável por produzir dados estatísticos para a UE em duas vertentes principais: produção 

de dados macro-econômicos que apoiam as decisões do Banco Central Europeu, em sua 

política monetária para o euro e os dados regionais e classificação que orientam as políticas 

estruturais da UE.  

Estes dados dividem-se em 9 (nove) áreas temáticas principais: estatísticas gerais e 

regionais; economia e finanças; população e condições sociais; indústria, comércio e serviços; 

agricultura e pesca; comércio externo; transportes; ambiente e energia; ciência e tecnologia. 

Além da Eurostat, outras agências internacionais, “como o Banco Mundial, a OCDE, a 

UNESCO (entre outros) têm, certamente, promovido um olhar sistemático de comparação 

entre países por parte de investigadores em várias áreas” (MARTINS, 2012, p. 1). 

A autora
81

, que realizou uma pesquisa analisando a variabilidade dos processos de 

escolarização na União Europeia, tendo por referência indicadores do tipo sócioeducacional e 

político-institucional, evidencia, como um dos ângulos mais relevantes nas análises 

produzidas em pesquisas realizadas anteriormente,  

 

a importância das estruturas socioeducativas, e suas reconfigurações, 

enquanto eixo central na distribuição de poderes, recursos e oportunidades, 

com manifestações nos quotidianos, estilos e padrões de vida pessoais e 

familiares, nas formas de mobilidade social, nas qualificações e 

competências profissionais, entre outros aspectos de relevo da vida social 

(MARTINS, 2013, p. 01). (Grifo nosso) 
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 Susana da Cruz Martins é doutorada em Sociologia pelo ISCTE-IUL e investigadora do Centro de 

Investigação e Estudos de Sociologia do IUL. Participa de diferentes estudos, nacionais e internacionais, sobre 

educação, juventude, mobilidade social e recomposições estruturais da população. 
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Relacionado ao entendimento sobre as estruturas socioeducativas, Martins referencia a 

importância de se entender o conceito de estruturas sociais no patrimônio teórico da 

sociologia. Acreditamos que essa compreensão também é imprescindível à presente pesquisa, 

em razão dos apontamentos realizados no capítulo primeiro deste estudo, em que, embasados 

em José Moraes, apresentamos os modelos que fundamentam a prática educativa dentro da 

estrutura social percebida (modelo cultural, do capital humano, das capacitações). O interesse 

também se direciona ao entendimento da literatura como capital simbólico fundamental.  

Afirma Martins (2013) que a literatura sobre esse conceito é muito variada e, no caso 

da pesquisa que organizou, a proposta analítica teve uma matriz de leitura conceitual, 

assentando-se, sobretudo, nas perspectivas de estrutura social enquanto estrutura relacional, 

expressando os aspectos distributivos de certas características, no caso, as socioeducacionais, 

das sociedades europeias.  

Apoia-se em Giddens (2000), entendendo estrutura social como “‘propriedades dos 

sistemas ou das coletividades, sendo caracterizadas pela ausência de um sujeito’” 

(MARTINS, 2013, p. 09). Com Pires (2007), compreende como “‘conjunto de propriedades 

sistêmicas ordenadoras da ação social com o estatuto de realidade emergente reconhecível 

pelos seus efeitos’ (no sentido realista do enunciado)” (idem). Explicita, amparada em Peter 

Blau (1974), que estrutura social pode ser entendida como “grupos ou classes de pessoas 

(distinção entre homens e mulheres, grupos étnicos, ou estratos socioeconômicos, etc.) ” 

(idem), sem simplificar a diversidade e complexidade que marcam os contextos e as relações 

sociais. Assim sendo, diz respeito “às distribuições das populações nas várias posições sociais 

e a vários níveis (linhas), afectando os diferentes papéis e as interacções sociais” (idem, p. 

10). Já num nível macrossocial, a autora cita Robert Merton (1975) reforçando que o conceito 

se aproxima das “distribuições sociais com formas de dispersão e concentração, cuja 

acumulação de vantagens e desvantagens se relaciona com a ocupação de posições 

estratificadas numa determinada estrutura” (idem). Com Costa (et al, 2000), entende como “ 

‘sistemas estruturados de desigualdades e distinções’ que reflectem relações assimétricas de 

poderes, recursos e oportunidades” (MARTINS, 2013, p. 10). Desta forma, como a autora, 

acreditamos que “a educação formal integra o conjunto fundamental das propriedades que 

marcam tais distribuições nas populações, imprimindo nas sociedades contemporâneas 

ocidentais algumas das suas principais configurações sociais” (idem). 

Com embasamento de Bourdieu (2001; 2002), aprofunda o conceito de estrutura 

social, sublinhando dois elementos essenciais na sua constituição: espaço social e capital, 

indicando que “nas sociedades mais avançadas, os agentes ou os grupos distribuem-se pelo 

espaço social de acordo com dois princípios diferenciadores, fundamentais e mais eficientes: 
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o capital econômico e o capital cultural” (MARTINS, 2013, p. 10-11). Decorre daí o 

entendimento de que os sujeitos têm tanto em comum quanto mais próximos estiverem nessas 

duas dimensões (BOURDIEU, 1979), sendo as distâncias aí registradas como distâncias 

sociais. 

Esclarecemos aos leitores que não é nossa intenção apresentar toda a conceptualização 

sobre estruturas sociais e, antes de nos distanciarmos de nosso objeto de estudo: políticas 

educacionais para a formação do leitor literário, queremos aqui sugerir um contexto que 

sintetize todo este arrazoado, auxiliando os leitores a entender o posicionamento de Portugal, 

por políticas educacionais de parcerias, com vistas à criação de um ambiente social favorável 

à valorização do livro, da leitura e da experiência cultural e científica (PORTUGAL, 2017). 

É interessante observar como as forças do capital, impostas pela UE, exigindo dos 

seus membros políticas que promovam, para além da qualificação, a contribuição para a 

inovação e a competitividade, têm sido assentidas pela sociedade portuguesa. Um excurso 

pelas últimas reformas educacionais do país lusitano dá conta de compreender que, além do 

discurso empresarial prezando a qualidade, eficiência, eficácia, competitividade e 

produtividade, elas aduzem a leitura como elemento decisivo para o desenvolvimento 

individual e coesão social (CALÇADA, 2009, p. 7). 

Igualmente, é percebível que a valoração da leitura, desde a mais tenra idade, para 

além dos muros escolares, em estruturas socioeducativas diversificadas, vem rendendo 

avanços significativos no processo de escolarização dos estudantes portugueses. Razão pela 

qual, para o novo período, o PNL abrangerá diferentes segmentos da população - crianças, 

jovens e adultos, idosos, pessoas com necessidades específicas. Há, portanto, um 

entendimento de que o capital cultural é imprescindível ao desenvolvimento do país.  

Nas várias visitas e passeios culturais realizados na cidade de Braga, bem como pelo 

país lusitano, é observável o incentivo à cultura nas mais diferentes áreas: música, teatro, 

dança, leitura, centros culturais, exposições, museus. Igrejas seculares abrigam apresentações 

de concertos, orquestras, corais, sediam museus, como no caso da Sé de Braga; ruas e praças 

são palcos para teatro, dança e bibliotecas itinerantes (no verão europeu); mosteiros foram 

revitalizados para sediar museus, receber exposições, abrigar centros culturais que promovem 

cursos, oficinas, palestras, como no Mosteiro dos Tibães em Braga, dos Jerônimos em Lisboa; 

de Santa Maria de Alcobaça em Alcobaça, da Batalha com suas Capelas Imperfeitas, na Vila 

de Batalha; o Convento de Cristo, que sediou a Ordem Templária, em Tomar; a Rede de 

Bibliotecas Públicas nos municípios e a Rede de Bibliotecas Escolares. Laboratórios 

tecnológicos foram criados em parcerias intergovernamentais (países europeus), para 

fomentar as pesquisas científicas, a exemplo do Laboratório Ibérico Internacional de 
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Nanotecnologia (INL – Portugal e Espanha), sediado em Braga, com o objetivo de fomentar a 

investigação científica, interdisciplinar em Nanotecnologia e Nanociência. 

A própria Universidade do Minho, com seu projeto arquitetônico sem muros, 

integrado com a comunidade, sendo extensão das ruas do bairro de Gualtar, é exemplo dos 

novos formatos de conceber a educação e a formação da população, assistência e acesso aos 

serviços prestados na universidade ligados à saúde, esporte, cursos variados, assistência 

jurídica, etc. Nos mais diferentes segmentos, constituem-se em ações integradas que 

promovem um desenvolvimento articulado entre cultura científica, literária, artística, de 

conservação da memória e para transferência/construção de conhecimento, gerando valores de 

ordem econômica, social, cultural. São valores ligados ao desenvolvimento de competências 

múltiplas e mobilização das diferentes linguagens dos sujeitos, como defende Gadotti – 

educação com múltiplas oportunidades de aprendizagem, disponíveis à população. 

Sabemos do cariz econômico envolto nas decisões políticas educacionais de Portugal, 

por meio do investimento no capital humano. Contudo, é notório o desenvolvimento cultural 

agregado, não necessariamente nessa ordem. Não se consegue afirmar “o que veio primeiro: o 

ovo ou a galinha? ” A ciência ainda não tem a resposta para essa pergunta, uma das mais 

intrigantes da humanidade, porém, no campo do desenvolvimento humano, os diferentes tipos 

de conhecimento precisam ser indissociáveis, até porque um povo não reúne apenas riquezas 

no sentido econômico. Isso se comprova pelos fatos por lá observados. É desejo nosso que 

Portugal saiba conciliar tais questões, como vem superando a crise econômica e, a nós, 

brasileiros, que possamos amadurecer em relação às decisões políticas (em todas as frentes), 

mormente as relacionadas ao ensino da leitura, pois, ler bem “é um requisito básico para fazer 

face às exigências económicas e sociais da sociedade do século XXI” (GEPE, 2012, p. 7). 

Concernente a essa propositura, o Conselho de Ministros de Portugal resolve, 

mediante Resolução nº 48-D/2017: 

 

1 - Promover o Plano Nacional de Leitura 2017-2027 (PNL 2027), no 

horizonte da próxima década, estabelecendo uma aposta na consolidação das 

ações concretizadas nos primeiros 10 anos do plano e em novas vertentes a 

desenvolver até 2027, através de um reforço da articulação entre as áreas das 

autarquias locais, da cultura, da ciência, tecnologia e ensino superior e da 

educação.  

2 - Aprovar as seguintes linhas orientadoras para o PNL 2027:  

a) criar um vasto compromisso social em torno da promoção da leitura como 

prioridade política, tendo em vista o desenvolvimento da literacia e o reforço 

dos hábitos de leitura na população;  

b) lançar programas dirigidos a crianças, jovens e adultos, que visem 

promover o desenvolvimento de literacias múltiplas, designadamente, a da 

leitura e escrita, a digital, da informação visual, científica e tecnológica, por 
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forma a preparar a população portuguesa para as exigências da sociedade do 

século XXI;  

c) reforçar e diversificar a intervenção dirigida ao desenvolvimento de 

competências de crianças e jovens em contexto escolar e da população adulta 

em percurso de qualificação;  

d) dinamizar uma nova vertente de intervenção focada na população jovem 

adulta e adulta, em particular, nos segmentos da população que adquiriu de 

forma ténue competências leitoras ou que, por motivos diversos, não as 

adquiriu ao longo da vida;  

e) implementar um conjunto de ações de reforço das competências de leitura 

e escrita dirigidas à inclusão das pessoas com necessidades específicas;  

f) promover as relações entre a leitura, a literatura, as artes, as ciências e a 

tecnologia e fomentar a cultura científica, tecnológica e artística, em 

colaboração com instituições de ciência e de cultura;  

g) incentivar a produção e a disseminação de conteúdos e de estudos 

académicos sobre a leitura e a escrita;  

h) promover projetos de formação de professores, mediadores de leitura, 

agentes culturais e outros intervenientes;  

i) reforçar a ligação à sociedade e às comunidades locais, designadamente 

através da mobilização dos meios literários e científicos e dos órgãos da 

comunicação social, para a participação em projetos de promoção da leitura 

e da escrita;  

j) promover o estabelecimento de novas parcerias e a realização de ações 

concertadas, com o apoio de entidades públicas e privadas, nacionais e 

internacionais;  

k) promover conteúdos inclusivos, interculturais e livres de estereótipos, que 

estimulem o pensamento crítico e a cidadania ativa;  

l) reforçar a articulação entre a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, a 

Rede de Bibliotecas Escolares e as bibliotecas das instituições de ensino 

superior. (PORTUGAL, 2017, p. 3-4) 

 

 

Observando os objetivos que permeiam as linhas orientadoras para a execução do 

Plano, notamos a necessidade do envolvimento (e engajamento) de vários setores 

socioeducacionais, denotando a política de parcerias prevista. O PNL convoca, assim, como 

parceiros centrais “as escolas, as bibliotecas, as instituições do ensino superior, os centros de 

formação, de reconhecimento, validação e qualificação, as unidades de investigação, as 

instituições de cultura, ciência e tecnologia e as autarquias locais” (PORTUGAL, 2017, p.3). 

Com vistas ao envolvimento mais amplo da sociedade, pretende o Plano ter a colaboração de 

um leque alargado de intervenientes: “associações, serviços educativos, mediadores de leitura, 

voluntários, escritores, ilustradores, criadores, investigadores, editores, livreiros, entre outros 

que se disponibilizem a participar em ações ou a promover iniciativas” (PORTUGAL, 2017, 

p.3). 

 

 

 

 



168 
 

4. DELINEAMENTO DA PESQUISA  

 

 

 Ascender a este momento do estudo, em que o delineamento da pesquisa será 

apresentado, tem valor inigualável a esta pesquisadora. A justificativa se pauta na superação 

da cristeza (termo criado pela pesquisadora para expressar uma espécie de mistura de crise 

existencial e certezas infundadas), inerente ao aluno/pesquisador que se envereda no campo 

da pesquisa em educação: uma crise provinda do dilema relativo ao esclarecimento dos 

pressupostos teóricos e metodológicos que embasam a prática de cada educador/pesquisador, 

mormente os que atuam no chão da escola (ou próximo a ela). Tais esclarecimentos nos 

auxiliam a vencer as dificuldades e ver com clareza as possibilidades de uma atuação 

profissional coerente e de excelência na construção do conhecimento.  

 Dessa maneira, nossa intenção, com a presente pesquisa, direcionou-se à compreensão 

da política para incentivo à leitura literária, em seus diferentes contextos de abrangência, 

obtendo novos conhecimentos relativos à implementação da política no município de 

Araçatuba. E, não apenas isso. Desvelaram-se os “condicionamentos ideológicos, sociais e 

políticos, seus métodos e instrumentos, mas, sobretudo, suas finalidades e a consciência 

científica e social do próprio pesquisador” (CHIZZOTTI, 2013, p. 12).  

 Tornou-se necessário transpor o dilema que redunda em uma visão unilateral da não 

distinção entre conhecimento teórico e conhecimento procedimental, razão que nos permite 

afirmar: ao pesquisador, não há etapa em que inexiste esforço e isso podemos retratar na 

construção deste estudo: 

 a) os momentos iniciais da pesquisa: cumprimento de disciplinas obrigatórias e 

eletivas, situações de leituras sintéticas, estudos, participação em congressos e afins, 

conjunturas que possibilitam, aos futuros pesquisadores, embasamento teórico sobre o objeto 

a ser investigado. Segundo Chizzotti (2013, p. 6), são momentos que auxiliam “as decisões 

fundamentais que um pesquisador suporta ao iniciar a produção de sua tese”.  

b) a pesquisa: observação do campo empírico, contato com os sujeitos da pesquisa, 

estudo bibliográfico, análise de documentos, elaboração, aplicação, tratamento dos dados e 

análise dos questionários e dos apontamentos do grupo focal
82

. Como a investigação insere-se 

em uma abordagem qualitativa, optamos pelo grupo focal como procedimento para a coleta de 

dados ao Grupo 4 de análise – os Professores Alfabetizadores (PA). Priorizamos os PA, 

                                                             
82 Os modelos de questionários aplicados e o roteiro para proposição e acompanhamento do grupo focal 
compõem os anexos deste trabalho.  
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responsáveis diretos pela implementação das políticas educacionais, com vistas a identificar 

as percepções, sentimentos, atitudes e ideias dos participantes a respeito do objeto de estudo. 

 c) O estágio sanduíche: oportunidade da realização de intercâmbio de estudos, por 

meio da cooperação internacional, a fim de aprofundar o conhecimento em relação à nossa 

área de atuação. Sabidamente, constitui-se em uma grande chance de expandir os horizontes 

teóricos e práticos desta pesquisa acadêmica, conhecer novas culturas, crescer pessoal e 

profissionalmente, ter a possibilidade de realização de projetos compartilhados de pesquisa. 

Somam-se a isso, à distância e à saudade familiar de forma não habitual, a difícil adaptação, a 

dificuldade na convivência em grupo díspar, os infortúnios e imprevistos rotineiros que nos 

levaram a sentir dor na alma, um dor que supera a física, pois, para ela há medicamentos e, 

para a dor da alma, não! É preciso senti-la, suportá-la, refletir e (re) construir-se diariamente. 

No retorno, trouxemos o alívio da dor e o conhecimento ampliado na bagagem, além de uma 

nova mulher, mãe, profissional, filha, irmã, tia, aluna, amiga, que também foi resultado do 

período no exterior.  

d) A produção da tese: as dúvidas teóricas, incertezas dos conceitos, a clareza do 

problema a ser enfrentado, bem como do objeto e dos sujeitos da pesquisa. A necessidade da 

solidão e solidez da escrita que provocam uma mudança de cunho pessoal e emocional, 

requerendo amadurecimento cognitivo, emocional, cultural (e de tantos outros aspectos que 

constituem o ser humano) de quem passará a analisar a relação entre teoria e prática. Em 

García (1999), há o embasamento dessa perspectiva, quando defende que a maturidade dos 

professores (educadores/pesquisadores) 

 

é atingida através de um processo de evolução que vai desde uma concepção 

técnica e instrumental do conhecimento até uma concepção mais científica 

ou filosófica. Desde uma preocupação pela sobrevivência e pela imitação 

dos superiores, até uma maior compreensão de si mesmo e dos outros, assim 

como através do desenvolvimento de um estilo pessoal. (p. 61) 

 

Enquanto educadores/pesquisadores, nossa reflexão pessoal acerca de nossas vivências 

em diferentes esferas-família, trabalho, igreja, sociedade- precisam sair do espontaneísmo e 

alcançar um grau epistemológico. O levantamento de problemas está no centro da discussão, 

como estão, também, as formas de seu enfrentamento. A academia transforma-se no local da 

investigação, da construção do conhecimento e polinização das ideias, mas acima de tudo, no 

espaço que favorece a transição do campo das sensações à reflexão crítica, epistemológica. 

Consiste em “buscar novos caminhos, encontrar novas possibilidades e propor uma 

compreensão genuína do conhecimento e do agir”. (CHIZZOTTI, 2013, p.12).  
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e) O amadurecimento: no sentido pessoal e relacional, uma vez que a convivência com 

colegas pesquisadores e professores (brasileiros, portugueses, iranianos, moçambicanos, 

angolanos e espanhóis) promoveu o intercruzamento de diferentes culturas (Peres-Gomes 

apud Feldmann, 2009), favorecendo o exercício do respeito, compreensão e formação do 

humano.  

O explicitado, ora apresentado, nos legitima afirmar que a interação com o outro 

(FREIRE, 1983; 2014) foi e sempre será o fator preponderante na construção do 

conhecimento, a condição que nos auxilia a reconhecer e valorizar conhecimentos 

desenvolvidos na vivência cotidiana, no contexto da atuação profissional e pessoal, gerados 

dentro e fora da universidade e dos laboratórios. Tais saberes, não menos valorosos que os 

científicos, muitas vezes são limitados a aspectos sensoriais e carentes de reflexão crítica. 

Quando esses saberes comuns não conseguem responder às problemáticas apontadas, a (s) 

ciência(s) é(são) chamada(s) para, se não resolver(em), ao menos lançar(em) luz sobre o 

problema posto (CHIZZOTTI, 2014), possibilitando novas perspectivas de análise. O 

momento em que detectamos que as certezas construídas em nosso percurso profissional, por 

si só, não possibilitam o enfrentamento do problema, gera-se uma crise que exprime nosso 

modo de ser, estar e fazer: novas cristezas que impulsionam novas pesquisas num ciclo 

contínuo. Nesse ciclo, prevalece o entendimento de que a aprendizagem não é estanque, 

pontual, definitiva, mas contínua, processual na perspectiva que aqui defendemos – da 

Lifelong Learning. 

O anseio por esta educação que se quer permanente e, ao longo da vida, tem sido 

amplamente discutida em contexto global como forma de garantir à população, o 

conhecimento necessário a cada período histórico vivido. Sendo a Lifelong Learning, 

compreendida, neste estudo, como uma educação que transforma e emancipa o sujeito 

(FREIRE, 2014), contribuindo para o processo de humanização dos seres humanos, 

aproximamo-nos, também, do entendimento de Tedesco (1998; 2006) e Morais (2013) 

quando ressaltam sobre o papel do conhecimento e da informação como variáveis centrais do 

poder e de suas potencialidades democratizadoras. 

Para esse entendimento, Tedesco se ampara em Alvin Toffler, um dos principais 

representantes dessa corrente, concebendo que o conhecimento e a informação geram e 

distribuem poder na sociedade, tendo suas análises baseadas no caráter democrático, tanto da 

produção como da distribuição do conhecimento no contexto da Lifelong Learning. Segundo 

Tofller,  
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o conhecimento é infinitamente ampliável. Seu uso não se desgasta, senão, 

pelo contrário, produz ainda mais conhecimento. A produção de 

conhecimento requer, além disto, um ambiente de criatividade e de 

liberdade, oposto a toda tentativa autoritária ou burocrática de controle do 

poder. Desse ponto de vista, a utilização intensiva dos conhecimentos produz 

a dissolução das formas burocráticas da gestão, porque obriga a renovar 

permanentemente as linhas de decisão em função da acumulação e troca de 

conhecimentos. Por último, a distribuição de conhecimentos é muito mais 

democrática que a distribuição de qualquer outro fator tradicional de poder, 

já que o “fraco e o pobre” podem adquiri-los. (TOFFLER, 1990 apud 

TEDESCO, 2002, p. 2) 

  

Diante do explicitado, verificamos a premência do Estado em não dissociar a arte e a 

cultura do currículo proposto, uma vez que um ambiente de criatividade e de liberdade deve 

ser, e já era hora, incorporado às nossas salas de aula, principalmente diante desse cenário, 

que começa a se configurar ainda no século XX, tendo sua ascensão no século XXI, marcado 

por uma sociedade que se encontra, globalizada, capitalista, com ciência e tecnologias 

avançadas. Em assim sendo, a epistemologia torna-se imprescindível para nortear as ações 

dos educadores e da sociedade. Contudo, é imperativo destacar que a formação do ser humano 

deve ser o princípio ordenador. 

 Dessa maneira, o presente estudo assenta-se nas premissas epistemológicas da pós-

modernidade, uma vez que vivenciamos um período de transformações muito profundas, 

principalmente de ordem social. Tedesco (2002) sinaliza que nossa vivência, nesta nova era, 

não é uma das crises periódicas e conjunturais do modelo capitalista de desenvolvimento, mas 

sim o “aparecimento de novas formas de organização social, econômica e política” (p. 3), 

relacionadas ao poder/possibilidades. Nessa linha, torna-se necessário situar as percepções de 

Alvin Toffler, em seu livro Powershif: mudança de poder (1990), reforçando que o poder tem 

como fontes básicas o músculo (força), o dinheiro (riqueza) e a inteligência (conhecimento), 

tendo a última como a fonte de maior qualidade, pela possibilidade de incrementar a aplicação 

das outras fontes. 

Destarte, o conhecimento, nas suas variadas formas, torna-se condição sine qua non à 

sobrevivência na contemporaneidade, no período pós-moderno, sendo caracterizado pela 

superação da cosmovisão paradigmática que dominou o pensamento centro-europeu, baseado 

na concepção hegemônica do pensamento universal, que surge como crítica à racionalidade 

marcante da modernidade. 

 O uso do termo (pós-moderno) se tornou corrente, embora haja controvérsias quanto 

ao seu significado e a sua pertinência. Surge uma proliferação de significados polarizados 

entre autores que afirmam ser o período da “ocorrência de mudanças substantivas nas 
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concepções do conhecimento dele advindo e os que consideram um modismo volátil, sem 

consistência teórica definida” (CHIZZOTTI, 2014, p. 6). 

 Para um melhor entendimento sobre o período, o autor sugere distinguir pós-

modernidade de pós-modernismo. O pós-modernismo, segundo Chizzotti, designa o 

“conjunto de movimentos filosóficos e culturais que assinalam a ruptura como o modernismo 

estético e intelectual do iluminismo”. (CHIZZOTTI, 2014, p.6). Alguns filósofos situam sua 

origem no esgotamento do projeto moderno que dominou a estética e a cultura até final do 

século XX.  

 O filósofo francês François Lyotard, de acordo com o autor, foi um dos mais 

importantes pensadores na discussão sobre a pós-modernidade. O filósofo caracteriza o 

período como uma decorrência da morte das “grandes metanarrativas” – teorias totalizantes 

que balizaram o século, fundadas na crença no progresso e nos ideais iluministas de 

igualdade, liberdade e fraternidade. (CHIZZOTTI, 2014, p.6). Período que denuncia, ainda,  

 

o mito da idade moderna calcada no marxismo, a psicanálise, 

o estruturalismo, a fenomenologia, apregoando a dialética do 

espírito, a hermenêutica do sentido, a emancipação do sujeito 

racional ou trabalhador, o desenvolvimento da riqueza, 

acompanhada da libertação progressiva da humanidade pela 

ciência e fundada na esperança de que a filosofia pode 

recompor tanto a unidade do saber quanto desenvolver um 

conhecimento universalmente válido para todas as visões da 

história. (CHIZZOTTI, 2014, p. 6) 

 

 

 Segundo, ainda, o autor, Lyotard considerava que “nenhum saber pode ter a pretensão 

de estar sólida e radicalmente apoiado em fundamento indiscutível; pelo contrário, a pós-

modernidade releva a coexistência de discursos e saberes heterogêneos, fragmentados quanto 

é a sociedade” (idem). Além de uma crítica à racionalidade onisciente e à infalibilidade 

científica, é, também, uma crítica ao sujeito abstrato tanto cartesiano quanto estruturalista. 

Lyotard considerava que  

o refúgio em convicções definitivas, em certezas universais, 

em verdades irrefutáveis é pretensão ilusória que deve ceder 

lugar ao caráter falível do conhecimento, ao saber particular e 

plural, quanto são as culturas e contextos, e que a busca da 

certeza científica é provisória. (CHIZZOTTI, 2014, p. 6) 

 

 

 Santos, (1986, p.8) considera que o pós-modernismo é o nome aplicado às mudanças 

ocorridas nas ciências, nas artes e nas sociedades avançadas, desde 1950. Nasce com a 

arquitetura e a computação nos anos cinquenta, mas toma corpo com a arte pop na década de 

sessenta e amplia-se pelo campo filosófico, durante os anos setenta, como crítica à cultura. 



173 
 

Hoje, se alastra no campo da moda, no cinema, na música e no cotidiano programado pela 

tecnologia e ciência, que invade o cotidiano das pessoas, desde nos alimentos processados, 

remédios até microcomputadores. Santos ainda põe em dúvida se tais avanços são uma 

decadência ou, renascimento cultural. 

 A certeza que temos é que, nesse período, há mudança e avanços (e retrocessos) na 

estrutura social da humanidade, novas formas de ser, estar e pensar o mundo, em que se 

impõem padrões globais de desenvolvimento, principalmente por parte da comunidade 

europeia e norte-americana (EUA), em ações neoliberais.  

 Diante desse cenário, que começa a se configurar no século XX, a epistemologia 

torna-se imprescindível, também, para nortear as ações da sociedade. A filosofia do 

conhecimento, por meio das instituições formais (e não formais) busca responder os anseios 

dessa sociedade, tentando responder questões principais nesse contexto: o que devemos 

conhecer? Como devemos conhecer? Para que devemos conhecer? 

 Na história da epistemologia, observamos a existência de duas principais escolas de 

pensamento sobre o que constitui os meios para se conhecer: a escola racionalista, engendrada 

na razão e a escola empirista, concernente ao conhecimento adquirido por meio da 

experiência e do uso dos sentidos, auxiliados por instrumento, quando necessário. 

 A partir desse entendimento, rupturas e novos paradigmas surgem. Por essa razão, 

segundo Chizzotti (2014, p.4), as ciências humanas  

 

são convocadas a um diálogo profundo com as questões 

trazidas pelo avanço em muitas áreas do conhecimento que, 

reconhecendo novas e importantes questões descobertas nas 

ciências naturais, provocam perturbadoras inquirições que, 

são, pelos meios mediáticos, levadas ao público, que 

demanda, por sua vez, legitimações mais consistentes às 

ciências humanas, sobretudo, em temas relativos à reprodução 

humana, manutenção do planeta terra, sobrevivência da 

espécie humana, reconstrução do espaço cósmico da vida.  

  

Nesse diapasão, a investigação torna-se mais urgente, pois a difusão de temas que 

afetam o cotidiano das pessoas interroga profissionais da área, sobretudo os professores em 

sala de aula, em razão da pertinência dos problemas suscitados por esses novos paradigmas. 

 Algumas teorias críticas se firmam em alusão às crenças que, até então, sustentavam o 

conhecimento instituído, passando a defender novos horizontes para a compreensão humana: 

as ciências cognitivas, a pós-modernidade, a teoria do caos, as teorias sistêmicas, teoria da 

complexidade, entre outras. 
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 Para esse estudo, optamos por linha histórico-crítica, numa abordagem 

multidisciplinar, considerando o homem como ser político, buscando analisar a importância 

das políticas públicas voltadas ao ensino da leitura literária no Brasil na atualidade e, 

especificamente, indicar perspectivas para que o ensino dessa leitura seja concretizado no 

espaço escolar.  

Com esse intento, apoiamo-nos nas ciências pós-modernas, complexas e cognitivas, 

uma vez que passaremos a discorrer sobre o ensino da leitura nas escolas rompendo o 

conceito tradicional, cartesiano e linear de ensino, que valoriza apenas os paradigmas da 

gramática tradicional e a norma culta da língua, não considerando o aluno como sujeito de 

aprendizagem, que constrói conhecimento e se desenvolve por meio da relação que estabelece 

com o mundo onde se insere.  

A opção pela metodologia qualitativa se embasa em sua condição de apresentação de 

uma grande diversidade de posturas teóricas de suportes e de métodos e técnicas que dela 

decorrem (GUERRA, 2006), mesmo sob o risco de tais posturas sofrerem de “uma grande 

fluidez de estatuto teórico-epistemológico e de formas de aplicação e tratamento”. (p. 7) 

É sabido que, desde os anos 70, o retomar do interesse por esse tipo de pesquisa 

emerge da renovação mais qualitativa das famílias metodológicas, por via dos resultados de 

um trabalho de conceitualizações weberianas, em particular as que foram acionadas pelo 

interacionismo simbólico e as groundead theories
83

. Uma nova perspectiva que faz da 

atividade social o fulcro do interesse sociológico. Recorremos à Weber (1992), a fim de 

explicitar nosso posicionamento que se liga ao viés sociológico, pois, como o autor, 

encaramos os acontecimentos da vida humana sob o ângulo da sua significação cultural, razão 

da opção por uma análise de conteúdo voltada aos paradigmas compreensivos, como sugere 

Guerra (2006). A autora esclarece que a opção a esse modelo de compreensão do fenômeno, 

põe em cheque a tão discutida oposição entre metodologias quantitativas e metodologias 

qualitativas. De acordo com Guerra, essa dicotomia tem cada vez menos sentido, até pelas 

formas quantitativas de tratamento do qualitativo.  

Nesse sentido, prefere a autora utilizar-se de metodologias compreensivas ou 

indutivas, pois, estas “se socorrem de quadros de referências weberianos (como as 

etnometodologias, o interacionismo, as teorias enraizadas, etc.) ” e de “lógico-dedutivas ou 

cartesianas, as metodologias que se socorrem de quadros de interpretação sistêmica ou 

funcionalista” (p. 7). Opera-se assim, o deslocamento do objeto da pesquisa, em nosso caso, 

                                                             
83

 Guerra (2006) entende como teorias fundamentadas em/nos dados, aproximando-se do assunto a ser 

investigado sem uma teoria a ser testada, mas, pelo contrário, com o desejo de entender uma determinada 

situação e como e porque seus participantes agem de determinada maneira, como e porque determinado 

fenômeno ou situação se desdobra desse ou daquele modo. 
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políticas de incentivo à leitura literária, exigindo, do pesquisador, a observação do contexto 

macro (influência) ao micro (do utente/prática) e vice-versa. Esse movimento do ponto de 

referência da pesquisa é tal que as categorias de percepção e análise estabelecidas pelo 

pesquisador são muitas vezes questionadas, deixadas em suspenso, substituídas. Há um apelo, 

pelas redes sociais, às estratégias dos sujeitos pesquisados, às suas representações e 

trajetórias, bem como dos discursos contidos nos documentos. Referimo-nos à diversidade da 

vida social a qual integramos. 

Assumimos como a autora que, 

 

as perspectivas sistêmicas e compreensivas não são, por natureza, opostas, 

na medida em que se influenciam reciprocamente, sendo mesmo 

complementares. A perspectiva sistêmica é particularmente pertinente para a 

análise de grandes períodos de estabilidade quando as regularidades 

provocam efeitos de sistema, situação em que a análise deve consistir 

expressamente na procura de regulações ou formas estruturais que produzem 

e reproduzem o sistema. A perspectiva compreensiva torna-se mais 

pertinente para explicar os períodos de crise, particularmente aqueles em que 

se assiste a transformações culturais com profundas mudanças ao nível das 

práticas sociais. (GUERRA, 2006, p. 8) 

 

 

Importante esclarecer que, por outro lado, somos favoráveis à rejeição de hipóteses de 

uma hierarquia na prática social de investigação, substituindo-a pela “hipótese de uma 

influência mútua ou de uma co-determinação entre os diferentes elementos constitutivos da 

análise”. (idem) 

Os resultados das pesquisas, mesmo as mais localizadas, exigem geralmente a análise 

da situação dos acontecimentos num conjunto global, inscritos em tendências em longo prazo, 

permitindo, assim, uma melhor compreensão dos contextos nos quais se inserem as múltiplas 

interações individuais.  

 

4.1 Objeto de Estudo e Modelo de Análise 

 

O objeto de estudo, aqui apresentado, centra-se nas políticas de incentivo à leitura 

literária no período de alfabetização no Brasil, sendo analisadas e compreendidas nos 

diferentes âmbitos em que se inserem, com prioridade ao contexto micro. Para tanto, utilizou-

se a Abordagem do Ciclo de Políticas (Policy Cycle Approach), formulada por Ball e 

colaboradores (BOWE, 1992) e da análise de conteúdo, recorrendo às metodologias 

compreensivas, entendida Weber (1992) como compreensão sociológica de interpretação e 

explicação dos fenômenos. 
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Tais metodologias , segundo Poupart (2008), possuem vantagens de várias ordens: 

epistemológica, sendo os atores considerados imprescindíveis ao entendimento dos 

comportamentos sociais; ética e política, permitindo aprofundar as contradições e os dilemas 

que atravessam a sociedade concreta; metodológica, pois se torna instrumento principal da 

análise das experiências e do sentido de ação.  

A questão problema desta tese é a secundarização das políticas, no período de 

alfabetização em escolas públicas municipais de Araçatuba/SP, relacionada ao PNBE e 

PNAIC. O estudo tem, como hipótese, a privação das crianças araçatubenses do direito à 

fruição estética, à elevação do pensamento, ao desenvolvimento da competência literária, 

entre outras variantes. 

É sabido que cada vez se torna mais difícil conquistar as crianças para os incontáveis 

benefícios da leitura literária na formação pessoal e social, em razão da falta de hábitos 

culturais de leitura, nesse suporte. Dessa maneira, as escolas públicas se configuram espaço 

nuclear para o incentivo e hábito à leitura literária no Brasil, mormente no ciclo alfabetizador, 

mediante práticas pedagógicas condizentes, múltiplas estratégias e recursos para alcançar essa 

finalidade. E, além disso, o que para nós tem condição primária – mediadores bem formados. 

A intervenção consistente e adequada da escola pode ampliar os efeitos positivos da 

prática da leitura literária e incentivar o gosto por essa leitura, sobretudo com o apoio do 

PNBE e PNAIC. Contudo, nota-se a ausência de planejamento no regime de colaboração (nas 

diferentes esferas) para que políticas educacionais sejam implementadas, efetivamente, no 

contexto micro (a escola). Em decorrência do não planejamento, as políticas são 

secundarizadas, ou, até mesmo, rejeitadas pelos profissionais no âmbito escolar. 

Por essa razão, buscou-se analisar como as intenções presentes nas propostas 

institucionais e pedagógicas, em relação à implementação de práticas de incentivo à leitura 

literária, por meio do PNBE e PNAIC, têm se concretizado no período de alfabetização, nos 

espaços escolares de Ensino Fundamental I vinculados à rede municipal de ensino de 

Araçatuba/SP.  É, também, uma oportunidade de reverem as políticas públicas voltadas para 

essa questão, considerando a dimensão histórico-político-cultural que a envolve. Para tanto, 

observou-se:  

1. A questão do incentivo à leitura literária está expressa nos documentos oficiais? 

 

2. Os CP, OE, OP e PA trazem uma proposta de intervenção, metas, objetivos para 

incentivar a leitura literária na escola? 
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3. Quais dimensões da leitura são priorizadas na escola, considerando as tipologias 

textuais presentes no trabalho pedagógico? 

 

4. As propostas de incentivo à leitura literária se concretizam de maneira adequada 

no âmbito do cotidiano escolar?  

 

4.2 Os Sujeitos da Pesquisa 

 

A escolha dos participantes foi realizada com base na experiência da pesquisadora 

que, atuando no núcleo da gestão educacional pública no município de Araçatuba,
84

 tem a 

compreensão do funcionamento dos setores e das atribuições dos profissionais que lá atuam, 

como responsáveis pela implementação das políticas educacionais. Essa posição profissional 

constitui-se em fator que permitiu a seleção dos sujeitos para integrar os Grupos de análise 2, 

3 e 4.  

Utilizar a análise de dados, colhidos por meio de questionários, bibliografia e 

documentos, contribuiu para que a pesquisadora se distanciasse do âmbito de atuação 

profissional, eliminando, ao menos em parte, a eventualidade de qualquer influência a ser 

exercida pela sua presença ou intervenção no conjunto de interações, acontecimentos ou 

comportamentos pesquisados (GAUTHIER, 1998). Isso porque, como já mencionado, o 

campo de pesquisa em que se deu esta investigação também é o campo de atuação da 

pesquisadora.  

 

Participantes do Grupo 2: 

 1 (um) Coordenador Local (CP), supervisor efetivo da Rede de Ensino em 

tela, responsável, principalmente, por cadastrar os participantes do Pacto (OE 

e PA), apoiar e monitorar a realização dos encontros presenciais de formação 

ministrados pelos OE aos PA, articular-se com os gestores escolares visando 

ao fortalecimento das ações do Pacto no âmbito escolar. 

 5 Orientadores de Estudo (OE) do PNAIC, que são professores efetivos da 

rede (atuando na função de OP na SME), encarregados da formação dos 

professores alfabetizadores no seu âmbito de atuação (neste caso, o 

                                                             
84

 A pesquisadora, desde o ano de 2009, integra o quadro de servidores efetivos da Secretaria Municipal de 

Educação. Ingressou como diretora de escola; atuou em cargo comissionado na própria Secretaria e, a partir de 

maio/2016, exerce cargo de supervisora de ensino, tendo sob sua supervisão 8 (oito) escolas – Educação Infantil 

e de Ensino Fundamental I, incluindo o ensino regular e a Educação de Jovens e Adultos.   
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municipal). Recebem e multiplicam o curso de formação do PNAIC. 

Representam 100% dos profissionais responsáveis pela formação via Pacto. 

 2 (dois) Orientadores Pedagógicos do Ensino Fundamental (OP) que, atuando 

na SME, têm como atribuição orientar as atividades de ensino nas unidades 

escolares de Ensino Fundamental auxiliando e subsidiando o planejamento e 

execução do trabalho pedagógico. Têm sob sua responsabilidade a realização 

de estudos e pesquisas relacionadas às atividades de ensino, auxiliando na 

formação dos profissionais da educação, bem como no desenvolvimento do 

processo educativo (ARAÇATUBA, 2009). Representam 100% dos 

profissionais da SME responsáveis pela formação dos educadores nas escolas 

do ciclo alfabetizador. 

 

Participantes do Grupo 3: 

 27 (vinte e sete) Coordenadores Pedagógicos (CP), responsáveis por coordenar 

as atividades de ensino e aprendizagem nas unidades escolares, planejando, 

supervisionando, orientando e avaliando essas atividades, para assegurar 

regularidade no desenvolvimento do processo educativo. Também são agentes 

responsáveis pela formação contínua dos profissionais da unidade escolar. O 

número representa 100% dos CP que atuam no ciclo alfabetizador. 

 

Participantes do Grupo 4: 

 6 (seis) professores alfabetizadores (PA) efetivos da rede municipal que 

participaram de todas as edições de formação do PNAIC (em 2013, 2014, 

2015, 2016), responsáveis pela efetivação do Pacto na sala de aula, junto aos 

alunos do 1º ao 3º ano. 

 

4.3 Metodologia da Pesquisa 

 

A Análise, segundo Szymanski (2002), é o processo que conduz à explicação da 

compreensão do fenômeno pelo pesquisador.  É ele o principal instrumento de trabalho, o 

centro, não apenas da análise dos dados, mas também de sua produção, durante a aplicação 

dos instrumentos para coletá-los. 

Para a seleção e análise de dados, utilizamos a técnica de análise de conteúdo de 

Guerra (2006) e Bardin (2016), nos grupos de análise acima descritos, a saber:  
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 Grupo 1: Proposta governamental na esfera federal (contexto macro). 

 Grupo 2: Propostas para implantação e implementação das práticas de 

incentivo e formação de leitores literários, sob a ótica da SME (contexto 

meso).  

 Grupo 3: Dimensão da escola: a perspectiva do responsável pela formação 

docente (contexto micro). 

 Grupo 4: Dimensão de sala de aula: aspectos relacionados ao trabalho docente 

na implementação da política (contexto micro).  

 

No trabalho com cada grupo, utilizamos um processo de categorização, isto é, uma 

divisão das componentes que acreditamos ter facilitado a análise proposta com foco na 

política educacional para o incentivo à leitura literária, na formação e na prática. Pode-se, 

assim, sintetizar: 

 

QUADRO 5 – Referência da metodologia.  

Objetivo Geral 

Analisar a forma como as intenções presentes nas propostas institucionais e pedagógicas, 

em relação à implementação de práticas de incentivo à leitura literária, por meio do PNBE 

e PNAIC, têm se concretizado no período de alfabetização, nos espaços escolares de 

Ensino Fundamental I vinculadas à rede municipal de ensino de Araçatuba/SP. 

Grupos de Análise 
Categorias de 

Análise 

Instrumento para 

a coleta de dados 
Sujeitos 

Grupo 1: Proposta 

governamental (contexto 

macro) 

Incentivo à leitura 

literária expressa nos 

documentos oficiais. 

(Política 

Educacional). 

Análise dos 

documentos 

orientadores do 

PNBE e PNAIC.  

 

Grupo 2: Propostas para 

implementação das 

práticas de incentivo e 

formação de leitores 

literários pela SME 

(contexto meso) 

 

Equipe de formação 

da SME (CL e OE do 

PNAIC; OP;) e a 

mediação entre 

contextos da política.  

Questionários Coordenador 

Local e 

Orientadores de 

Estudos do 

PNAIC. 

Orientadores 

Pedagógicos da 

SME. 

 

 

Grupo 3: Propostas para 

implementação das 

práticas de incentivo e 

formação de leitores 

literários na escola pelos 

SME (contexto 

meso/micro) 

 

Equipe de formação 

da Escola – os CP. 

Questionários Coordenadores 

Pedagógicos. 

Grupo 4: Dimensão de 

sala de aula: aspectos 

relacionados ao trabalho 

docente na 

implementação da 

Investigar como os 

PA recebem e 

implementam a 

política. 

Grupo Focal Professores 

Alfabetizadores 
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política (contexto 

micro).  

 

 

4.4 Instrumentos Utilizados para a Análise 

 

Numa abordagem qualitativa, iniciou-se a pesquisa por meio de estudos bibliográficos, 

uma revisão da literatura sobre as principais teorias que nortearam esta pesquisa. Os primeiros 

materiais são oriundos do momento da definição do problema a ser investigado e elaboração 

do projeto de pesquisa: estudos iniciados pela pesquisadora; lista de citações de revisões 

recentes da literatura. Os demais estudos são provenientes das disciplinas do Programa 

Educação: Currículo (PUC/SP) e do Departamento de Estudos Integrados de Literacia, 

Didática e Supervisão (DEILDS/UMinho), bem como das orientações, das colaborações dos 

colegas do curso, dos congressos no Brasil e em Portugal. 

Outro elemento básico para o desenvolvimento desta pesquisa foi o levantamento e 

análise documental que, na concepção de Lüdke & André, têm por objetivo identificar, em 

documentos oficiais, informações que sirvam de subsídio para responder algumas questões 

postas pela pesquisa. Dado ao seu caráter de fonte natural de informação, documentos “não 

são apenas uma fonte de informação contextualizada, mas surgem num determinado contexto 

e fornecem informações sobre esse mesmo contexto” (1986, p. 39).  

No plano metodológico, o documento consiste em todo texto escrito, manuscrito ou 

impresso, em papel. Poupart (2008) considera, mais precisamente, fontes primárias ou 

secundárias, que, por definição, são exploradas, e não criadas, no contexto de procedimento 

de pesquisa. (POUPART, 2008) 

A análise de documentos, aplicada ao Grupo 1, favoreceu o estudo das políticas 

educacionais voltadas ao ensino e incentivo à leitura literária expressas em documentos 

oficiais nas diferentes esferas de governo. Essa análise perpassou as diferentes etapas da 

pesquisa. 

Para possibilitar uma observação mais ampla de fatos e fenômenos nos cenários 

investigados, concernentes aos grupos 2, 3 e 4, adotamos a linha metodológica de Trivinõs 

(1987), que elenca estudos exploratórios e descritivos.  

Nessa abordagem, amparamo-nos também em Bogdan e Biklen (1994) e Espósito 

(1995), no sentido de buscar um referencial metodológico que favorecesse a comparação, 

análise e interpretação mais fidedignas e completas da realidade investigada.   

Levando-se em conta que, 
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Nas abordagens qualitativas, o termo pesquisa ganha novo significado, 

passando a ser concebido como uma trajetória circular em torno do que se 

deseja compreender, não se preocupando única e/ou aprioristicamente com 

princípios, leis e generalizações, mas voltando o olhar à qualidade, aos 

elementos que sejam significativos para o observador-investigador.   

(Espósito, 1995, p. 14) 

 

 

vimos, na metodologia da pesquisa qualitativa uma possibilidade viável para a realização das 

investigações e análise pretendidas por esta pesquisa.  

Para a análise do objeto, também utilizamos questionário, uma relevante técnica, que, 

segundo Marconi (1999), possibilita obter informações sobre o problema posto, cujo objeto de 

pesquisa corresponde a questões de cunho empírico, envolvendo opinião, percepção, 

posicionamento e preferências dos pesquisados. Os questionários foram aplicados em dias 

distintos aos Grupos 2 e 3, aproveitando-se de oportunidades oferecidas por reuniões 

promovidas pelo Departamento de Educação e Ensino (DEE) da SME. 

A utilização do questionário e sua aplicação na SME seguiram as premissas apontadas 

por Gil (2008), considerando as possibilidades de atingir grande número de sujeitos que 

atuam em áreas geográficas dispersas e extensas da cidade. Aproveitou-se da convocação dos 

CP, para reunião a fim de discutir demandas específicas do DEE da SME. Considerou-se, 

também, menor gasto; garantia de anonimato das respostas; auxílio ao informante em casos de 

não entendimento correto das instruções ou perguntas; garantia da devolução do instrumento 

devidamente preenchido, inclusive porque o questionário trazia considerável número de 

questões. 

Com base em Gil (2008), acreditamos ter sido favorável a proximidade da 

pesquisadora no momento de os sujeitos responderem o questionário. Observou-se a 

possibilidade de discussões acerca da objetividade e relevância das questões entre os CP, 

resultando em manifestações dos sujeitos pesquisados em relação às suas percepções.  

Como desvantagens, também em consonância com o autor citado, apontamos que, 

diante da aproximação entre a investigadora e os sujeitos da pesquisa, talvez não se tenha 

desvinculado a imagem da pesquisadora com a da Supervisora de Ensino. 

Outro fator importante foi o cuidado na elaboração das questões, atentando-se para a 

questão da eficácia do questionário, defendida por Marconi & Lakatos (2002), o que nos 

permitiu preservar a valência das respostas. Nesse sentido, os autores recomendam que os 

temas sejam coerentes com os objetivos da pesquisa, norteando o trabalho, a fim de que o 

número de questões não se estenda excessivamente, mas que não sejam muito resumidas, 

mostrem-se de fácil tabulação, haja orientações sobre como respondê-las e, por fim, atente-se 

para a formatação clara e agradável, ou seja, para  a estética do instrumento. 
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Os questionários utilizados foram organizados com 30 questões apresentadas ao CL e 

OE; com 31 questões, aos OP e; 25 questões, aos CP. As perguntas estavam divididas em três 

blocos. O Bloco A tratou sobre a formação dos sujeitos, buscando caracterizá-los quanto à 

idade, ao nível de escolaridade; a concepção acerca da leitura literária (pessoal e 

profissionalmente) e a frequência com que realizam a leitura de obras literárias. Interessou-

nos, também, ter conhecimento se os mesmos observam haver diferença entre o processo de 

alfabetização e de letramento dos alunos.  

O Bloco B intencionou analisar o conhecimento dos sujeitos sobre o PNBE, PNAIC e 

seus documentos oficiais; sobre como acontecem as formações contínuas com vistas à leitura 

literária. O Bloco C tratou de analisar como as práticas de incentivo à leitura literária, com 

base no PNBE e PNAIC, se concretizam nas escolas.  

No Grupo 4 (os professores alfabetizadores [PA]), optamos pela constituição de Grupo 

Focal (GF) como instrumento para coletar informações entre daqueles que atuam no contexto 

micro – a sala de aula, subsidiando o entendimento pelo olhar dos sujeitos que consideramos 

os implementadores da política, representando, assim, o objeto de estudo. 

Os tópicos e questionamentos realizados (aproximadamente 28 itens) ao GF seguiram 

a organização em blocos, como no questionário aplicado. 

Delegamos uma atenção especial aos PA, com o objetivo de analisar, pelo olhar dos 

professores e pela interação e troca, entre eles, das experiências no contexto da prática – como 

acontece a formação, como a política é recebida e implementada na escola; como os 

professores interpretam os textos; como planejam a prática pedagógica. Preferimos ouvi-los, 

sobre o processo de implementação da política (PNBE e PNAIC), por meio da técnica 

“focalizada” e “interacional”, entendendo ser possível, dessa forma, reunir informações e 

opiniões sobre os referidos programas.  

Citando Morgan e Krueger (1993), Gatti (2012) explicita que a pesquisa com grupos 

focais tem por objetivo “captar, a partir das trocas realizadas no grupo, conceitos, 

sentimentos, atitudes, crenças experiências e reações, de um modo que não seria possível com 

outros métodos, como por exemplo, a observação, a entrevista ou questionário” (p. 9).  

Importante salientar que a intenção, com a constituição do GP, além de 

balizar/argumentar/contra argumentar a análise do conteúdo dos documentos oficiais e 

respostas advindas dos questionários, foi reforçar a rigorosidade e intencionalidade deste 

estudo, por meio da voz dos responsáveis por implementar a política.  

O GF, na acepção de Gatti (2012), aparada em Powel e Single (1996), deve ser 

formado por um grupo de pessoas pré-definidas e selecionadas pelo (s) pesquisador (es) para 

discutir um tema relacionado ao objeto de pesquisa, a partir da experiência pessoal de cada 
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integrante. É uma técnica empregada há muito tempo, a priori na área de marketing (1920); 

posteriormente para estudar as reações das pessoas em propaganda de guerra (1950); para 

fonte de informações por grupos de pesquisa (1970-1980); em áreas específicas, como em 

pesquisas em comunicação, na avaliação de materiais ou serviços diversos, em estudos sobre 

recepção de programas de televisão ou de filmes; em processos de pesquisa-ação ou pesquisa-

intervenção (GATTI, 2012). 

Lembra a autora que a preocupação em adaptar essa técnica ao uso na investigação 

científica vem crescendo desde a década de 80, sendo “um bom instrumento de levantamento 

de dados para investigações em ciências sociais e humanas, mas a escolha de seu uso tem de 

ser criteriosa e coerente com os propósitos da pesquisa” (p. 8). 

Com base nessas considerações, optamos pela composição do GF com: 

 6 (seis) professores alfabetizadores, utilizando-se como critério de escolha sua 

participação em todas as versões das formações do PNAIC (2013, 2014, 2015 

e 2016). Como variante, procuramos eleger professores que atuaram do 1º ao 

3º ano (à época), em escolas nas cinco regiões administrativas da cidade. 

Dessa forma, a composição se baseou em algumas características homogêneas 

dos participantes (participação nas quatro versões da formação; atuação no 

ciclo alfabetizador) - de particular interesse para o estudo, mas com algumas 

variantes entre eles (tempo de serviço, ano/série, região que atua), a fim de 

que pudessem aparecer opiniões consensuais, diferentes e divergentes como 

defendido por Gatti (2012). Para a composição do GF, de acordo com a 

autora, torna-se importante que os participantes tenham alguma vivência com 

o tema a ser discutido, “de tal modo que sua participação possa trazer 

elementos ancorados em suas experiências cotidianas” (p.7). Enviou-se 

convite escrito, nominal ao professor, revelando algumas informações sobre a 

pesquisadora, o título da pesquisa, os possíveis riscos e direitos dos sujeitos 

que participam de pesquisas acadêmicas (participação voluntária), o objetivo e 

a importância do encontro. Elucidamos que as seis PA são mulheres, com 

idade entre 33 e 56 anos e experiência mínima de 9 anos de magistério. São 

formadas em Pedagogia (requisito para ingresso na rede municipal de 

Araçatuba). Duas professoras também apresentam formação em Letras. Todas 

possuem especialização na área educacional (Psicopedagogia, Alfabetização e 

Letramento, Gestão, Língua e Práticas Pedagógicas, Comunicação e 

Linguagem, Ludicidade, Inclusão). Foram identificadas, nesta pesquisa, como 

P1, P2, P3, P4, P5, P6. 
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 A Pesquisadora-moderadora, com a responsabilidade de introduzir o assunto, 

propor algumas questões, ouvir os participantes, procurando garantir que 

todos tivessem a oportunidade de se expressar, de participar, bem como não 

permitir que os participantes se afastassem do tema. 

 O Anotador, uma convidada externa, que teve a premissa de auxiliar nos 

registros dos apontamentos feito pelos professores, ou seja, as anotações de 

campo, sendo responsável, também, pela captura das falas em gravador para 

transcrição posterior. 

 

O encontro foi realizado na SME- por ser um local central, de fácil acesso e 

deslocamento aos participantes- em sala própria para reuniões em pequenos grupos, 

preparada, especialmente, para receber os professores. Foi garantida, apenas, a participação 

dos PA, da pesquisadora e do anotador para que os participantes se sentissem à vontade. A 

intenção foi a de abrir perspectivas, diante do objetivo, para a formação do GF, do problema 

apontado pela pesquisa e de que os PA pudessem se situar, analisar e explicitar pontos de 

vista, sem receios de se posicionarem. 

Para a realização do GF, foi fundamental percorrer três momentos, devidamente 

planejados e organizados com antecedência: a elaboração de um plano de trabalho prevendo, 

dentro outros fatores, as questões que norteariam a discussão, baseando-se no questionário 

aplicado aos Grupos 2 e 3 (mês de abril/2017), a condução da sessão (um encontro, de 

aproximadamente 2 horas e meia, em maio/2017), transcrição e a análise de dados 

(maio/junho2017). Utilizou-se de gravação de áudio a fim de se garantir a captação de todos 

os pontos de vista dos PA no momento da transcrição.  
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5. A GERAÇÃO DOS DADOS, A ANÁLISE, A INTERPRETAÇÃO 

 

 

 

A intenção do presente capítulo é trazer à luz os dados gerados por meio da análise 

documental, dos questionários e do grupo focal de forma sequencial. Esta etapa, segundo Gil 

(2008, p. 156), 

 

[...] tem como objetivo organizar e sumariar os dados de forma tal que possibilitem 

o fornecimento de respostas ao problema proposto para investigação. Já a 

interpretação tem como objetivo a procura do sentido mais amplo das respostas, o 

que é feito mediante sua ligação a outros conhecimentos anteriormente obtidos. 

 

 À vista disso, analisamos como as intenções presentes nas propostas institucionais e 

pedagógicas, em relação à implementação de práticas de incentivo à leitura literária, por meio 

do PNBE e PNAIC, têm se concretizado no período de alfabetização, nos espaços escolares 

de Ensino Fundamental I vinculados à rede municipal de ensino de Araçatuba/SP.  

 

 

5.1 Grupo 1: Política Educacional – PNBE e PNAIC (contexto macro, da influência e 

produção do texto da política). 

 

a) O PNBE 

 

Ao analisarmos o programa, o Guia, os livros literários, amparados em Cosson e Paiva 

(2014), observamos que a fundamentação pedagógica do PNBE se pauta em alguns pontos 

principais: na literalidade da obra (objeto estético); na qualidade da obra (contém elementos 

intertextuais e contextuais, edição, cores, textura, identificação clara da autoria e registros, 

facilitando a circulação e a catalogação na escola); na diversidade das obras (diversidade 

temática, de representação, de forma e gênero, de níveis de complexidade de elaboração); na 

preocupação em se estabelecer um equilíbrio entre produção dos livros, avaliação, escola, 

sala de aula, cuidando para que as obras não tenham conteúdo didatizante, religioso, 

informacional, preconceituoso; na relação entre a maturidade do aluno e sua bagagem 

cultural e técnica (escolhas dos acervos) e o leitor implícito com quem a obra dialogará; na 

apresentação de paratextos apresentando e contextualizando autor, ilustrador, o próprio texto 

no espaço temporal. Em suma, como sinalizam Cosson e Paiva (2014), trata-se de edições 
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voltadas para o público escolar, mas não com objetivo didatizante, de uso exclusivo na sala de 

aula. Podem ser utilizadas, portanto, para além das escolhas didáticas. 

Importa-nos aqui, um excurso, a fim de reforçarmos o quanto é tênue a linha que 

separa o uso da literatura para fins não escolares (estando ela dentro da escola), fato que gera 

discussões e divergências no âmbito acadêmico, entre pesquisadores. 

Um ponto de convergência é claro: o desenvolvimento da literatura infantil e juvenil 

no Brasil acompanha o ritmo do desenvolvimento da educação escolar. Concernente a essa 

afirmação, Soares (2011) cita “o boom da literatura infantil e juvenil, que coincide, não por 

acaso, com o momento da multiplicação de vagas na escola brasileira” (p. 19). Segundo a 

autora, parece mesmo que, ao longo do tempo, a literatura infantil e juvenil foi-se 

aproximando cada vez mais da escola. 

Soares (2011) também analisa as relações existentes entre o processo de escolarização 

e a literatura infantil. Numa primeira abordagem, a autora interpreta as relações entre 

escolarização de um lado e literatura infantil de outro, como sendo 

 

A apropriação, pela escola, da literatura infantil. Analisa-se o 

processo pelo qual a escola toma para si a literatura infantil, 

escolariza-a, didatiza-a, pedagogiza-a, para atender os seus 

próprios fins – faz dela uma literatura escolarizada. (p. 17) 

 

 

 Nessa perspectiva, há o entendimento da autora de que há uma literatura que é 

destinada a, ou que interessa a crianças, sendo apossada pela escola que a incorpora às suas 

atividades de ensino e de aprendizagem. Prosseguindo a análise sobre as relações entre o 

processo de escolarização e literatura, Soares (2011), também as interpreta como sendo  

 

a produção, para a escola, de uma literatura destinada a 

crianças: nesta perspectiva, analisa-se o processo pelo qual 

uma literatura é produzida para a escola, para os objetivos da 

escola, para ser consumida na escola, pela clientela escolar – 

busca-se literatizar a escolarização infantil. (p. 17) 

 

 Nesse entendimento, indica-se uma literatura produzida para a clientela escolar 

(crianças e jovens), sendo para consumo escolar ou através da escola. Ambas as perspectivas, 

apontam que o desenvolvimento da literatura infantil e juvenil no Brasil está atrelado ao 

desenvolvimento escolar.  

Soares (201, p. 19) observa que autores vêm indicando a vinculação da literatura 

infantil e juvenil à escola. Cita Marisa Lajolo sobre o pacto da literatura infantil na escola 

traduzido em pacto entre produtores e distribuidores. Refere-se a Nelly Novaes Coelho sobre 
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a constatação de que se amplia o sentido destinado ao livro infantil para além do simples 

divertimento. Entende-se, a partir daí, que o livro infantil se torna um fecundo instrumento de 

formação humana, ética, estética, política, a partir da década de 70, bem como matéria 

extremamente fecunda para formar ou transformar mentes. 

Assumimos a inevitabilidade de uma aprendizagem ou saber construídos na escola 

transformarem-se em saberes escolarizados. Soares (2011) ratifica que 

 

o surgimento da escola está indissociavelmente ligado à 

constituição de saberes escolares, que se corporificam e se 

formalizam em currículos, matérias e disciplinas, programas, 

metodologias, tudo isso exigido pela invenção, responsável 

pela criação da escola, de um espaço de ensino e de um tempo 

de aprendizagem (p. 20). 

 

 

 Portanto, segundo a autora, não há como evitar que a literatura, seja infantil ou juvenil, 

ou qualquer outra literatura, sendo utilizada como saber escolar, não se escolarize. Torna-se, 

com base em Soares (201, p. 21), um processo inevitável e necessário; não podemos negá-lo, 

porque isso significaria negar a própria escola. 

 Reconhecendo tal propositura, a autora indica a existência de três principais instâncias 

de escolarização da literatura em geral e, particularmente, da literatura infantil: a biblioteca 

escolar; a leitura e estudo de livros de literatura, em geral determinada e orientada por 

professores de Português; a leitura e o estudo de textos como instância de escolarização da 

literatura, em geral componente básico de aulas de Português. Nessa terceira instância, a 

autora afirma que a escolarização da literatura é mais intensa e tem sido mais inadequada. 

Aponta quatro aspectos principais da leitura de textos na escola:  

 

a) a questão da seleção de textos: gêneros, autores e obras; b) 

a questão da seleção do fragmento que constituirá o texto a ser 

lido e estudado; c) a questão da transferência do texto de seu 

suporte literário para um suporte didático, a página do livro 

didático; d) e talvez o mais importante, a questão das 

intenções e dos objetivos da leitura e estudo do texto (p. 26-

47) (Grifo nosso). 

 

Assim posto, comungamos da ideia de Soares (2011, p. 47 e 48) quando dispõe sobre 

o último aspecto ser o mais importante a ser analisado quando da pretensão do trabalho com a 

literatura na escola – qual a intenção e o objetivo da leitura e estudo de determinado texto no 

contexto a que se propõe. Compartilhamos, também sobre a importante questão de se ter 
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claro que a literatura é sempre e inevitavelmente escolarizada, quando dela se apropria a 

escola.  

Assim, torna-se necessário distinguirmos entre uma escolarização adequada e uma 

escolarização inadequada da literatura. A escolarização adequada (SOARES, 2011, p. 47) 

“conduz eficazmente às práticas de leitura que ocorrem no contexto social e às atitudes e 

valores próprios do ideal do leitor que se quer formar”. A escolarização inadequada “deturpa, 

falsifica, distorce a literatura, afastando, e não aproximando, o aluno das práticas de leitura 

literária, desenvolvendo nele resistência ou aversão ao livro e ao ler”. 

Cabe-nos, enquanto educadores, conduzir o processo de maneira mais eficaz, ou seja, 

utilizar práticas de leitura que ocorram no contexto social e desenvolvam atitudes e valores 

que correspondam ao ideal de leitor que se quer formar. Nos dizeres da autora, “é preciso 

escolarizar adequadamente a literatura, como, aliás, qualquer outro conhecimento”. Esse 

conceito precisa estar claro na formação docente, referente tanto às obras do acervo do PNBE, 

quanto da “Caixa do PNAIC”. 

O PNBE contempla, de forma, eclética, obras brasileiras e estrangeiro-clássicas, 

lendas, narrativas místicas, gêneros da tradição popular de registro oral como parlendas, 

cantigas, trava-línguas; adivinhas (que costumeiramente, já são utilizados no processo 

educacional, em especial no período de alfabetização). Tais gêneros são recontados em 

variadas formas, por diferentes autores.  

Outro fator importante é a presença do cordel e das histórias em quadrinhos nos 

acervos, temas e propostas estilísticas pertencentes a outras tradições/manifestações artísticas. 

A releitura/reescrita de clássicos da literatura, destes gêneros ou outras possibilidades, é 

iniciativa valorosa, quando se pretende uma primeira aproximação do leitor infantil em 

relação a esses bens culturais.   

Torna-se importante a realização de um trabalho de valorização de nossa cultura e, 

dela, na literatura. Algo que se assemelha ao realizado pela Universidade Federal de Campina 

Grande (UFCG), tendo o Prof. Dr. Hélder Ribeiro como responsável, resgatando a cultura do 

cordel. De forma assemelhada, também, ao trabalho desenvolvido pelo grupo de 

pesquisadores do Centro de Estudos em Leitura e Literatura Infantil e Juvenil “Maria Betty 

Coelho Silva” (Cellij) da Unesp de Presidente Prudente/SP, sob a coordenação da Prof.ª Dr.ª 

Renata Junqueira. O Centro realiza um trabalho integrado com escolas públicas da região, 

proporcionando diálogos com as crianças, professores, jovens, gestores e demais profissionais 

da educação, promovendo pesquisas acerca da formação de leitores. O Cellij mantém, 

também, trabalho articulado com instâncias governamentais responsáveis em implantar 
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políticas públicas no campo de educação, consolidando um trabalho que difunde e ascende a 

importância da literatura infantil e juvenil como material de leitura.  

 Pertinente destacar o compromisso da Associação ELOS (Associação Galego-

Portuguesa de Investigação em Literatura Infantil e Juvenil), desenvolvendo pesquisa acerca 

das obras que tratam sobre guerras na narrativa infantil e juvenil. Analisa-se neles a inscrição 

de valores, pelos quais a literatura de potencial recepção leitora infantil interroga o mundo e 

alerta os seus leitores para questões importantes, como por exemplo, o contexto da 

globalização: “a diáspora, decorrente de situações de guerra ou de carência socioeconômica, 

ou a alteridade, dada a ler através de rostos, vozes e imagens múltiplas” (AZEVEDO, et al, 

2011, p. 10-11). A Associação é composta, dentre outros, pelos professores doutores Blanca-

Ana Roig Rechou (Faculdade de Ciências da Educação da Universidade de Santiago de 

Compostela/Espanha); Ana Margarida Ramos (Universidade de Aveiro/Portugal); Fernando 

José Fraga de Azevedo e Sara Reis da Silva (Universidade do Minho/Braga-Portugal); Ângela 

Balça (Universidade de Évora/Portugal).  

Evidenciamos os trabalhos realizados pela Rede Temática de Investigação – Las 

Literaturas Infantiles y Juveniles Ibéricas e Iberoamericanas. Su influencia em La formacion 

literária y lectora- trabalhos voltados à preservação e ao reconhecimento da cultura local nas 

obras de literatura infantil. O Grupo LITER21 (Literatura Galega. Literatura Infantil. Pesquisa 

Literária, Artística, Intercultural e Educacional), grupo interdisciplinar formado por 

pesquisadores da área de Filologia, Belas Artes, Didática da Língua e Literatura, Didática da 

Expressão Plástica. Tem como objetivo, os estudos e sistematização da literatura infantil e 

juvenil na Galícia, comunidade autônoma na Espanha. Ambos os grupos (ELOS, Rede 

Temática de Investigação e Grupo LITER21), vinculados à Faculdade de Ciências da 

Educação e de Filologia da Universidade de Santiago de Compostela/Espanha. 

Merecem destaque, também, as pesquisas do Centro de Alfabetização, Leitura e 

Escrita (Ceale) da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 

tendo como princípio orientador – a compreensão do processo de ensino e da apropriação da 

língua escrita como parte integrante de um processo histórico, político e social, atuando na 

qualificação dos professores das escolas públicas e da divulgação da produção científica sobre 

o letramento, incluindo o literário, por meio do Grupo de Pesquisa do Letramento Literário 

(GPELL). O Ceale, como já discorrido, é responsável pelo processo de avaliação e escolha 

das obras que compõem o acervo do PNBE, objeto desta pesquisa.  

Não podemos deixar de mencionar as pesquisas do Centro de Estudos em Educação e 

Linguagem (CEEL) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), que integra a Rede 

Nacional de Formação de Professores do MEC, os programas Brasil Alfabetizado; Programa 
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Nacional do Livro Didático (PNLD); Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa 

(PNAIC) – também objeto deste estudo. 

Os Grupos e Centros, acima referenciados, constituem-se, em nosso ponto de vista e 

respeitando suas especificidades, formas privilegiadas de aprofundar as discussões sobre a 

leitura literária, enfatizando a importância do ensino, pesquisa e políticas públicas de 

incentivo à leitura, em situações de uso social, entre as quais se encontram também a 

potencialidade dialógica das imagens, os novos modos de ler inaugurados pela tecnologia, as 

falas e sua relação com os textos escritos, entre outros aspectos favorecedores do encontro 

entre o livro e o leitor. 

No PNBE, que se configura como política de incentivo à formação leitora, observamos 

uma miríade de gêneros e estilos que, em alguns casos, podem não ser considerados como 

literatura se vistos, exclusivamente, pela abordagem canônica e no contexto da aula de 

literatura. Contudo, se percebidos pelo viés estético, orientados para o trabalho na escola 

como um todo e não apenas na sala de aula, pela possibilidade de acesso dos alunos a obras de 

literatura infanto-juvenil, brasileiras e estrangeiras, pela premissa de contribuir para o 

desenvolvimento das potencialidades dos leitores, pelo favorecimento à inserção desses 

alunos na cultura letrada podemos considerar que as diretrizes do programa são condizentes e 

adequadas. 

É tangível a percepção de que as obras escolhidas para compor o acervo do PNBE e a 

“Caixa do PNAIC” são produzidas para a clientela escolar (crianças e jovens), para consumo 

escolar ou mediado pela escola. Portanto, professores e gestores que atuam no “chão da 

escola” deveriam ter uma participação maior na produção e implementação de políticas como 

essas, com vistas a um envolvimento maior desses profissionais visando à apropriação e 

efetivação das mesmas. Assim afirma-se em conformidade ao escrito por Bowe e Ball (1992): 

os profissionais que atuam nas escolas não são totalmente excluídos dos processos de 

formulação ou implementação de políticas.  

Os autores, amparando-se em Roland Barthes, citam a existência de dois estilos de 

textos – writerly e readerly, para diferir em que medida os profissionais que atuam na escola 

são envolvidos nas políticas. Relatam os autores que um texto readerly (ou prescritivo) limita 

o envolvimento do leitor e sua capacidade de produzir sentidos, voltando-se para a formação 

de um consumidor passivo. Um texto writely (ou escritível) convida o leitor a ser um 

colaborador, preenchendo as lacunas do texto. Para os autores, é vital reconhecer que esses 

dois estilos de textos “são produtos do processo de formulação da política, um processo que 

se dá em contínuas relações com uma variedade de contextos” (MAINARDES, 2006, p. 50). 



191 
 

Verifica-se que o PNBE cumpre sua função de distribuição de obras de literatura 

infantil e juvenil na escola (mesmo que em quantidade inferior ao desejado), pois, desde sua 

implantação, em 1997, constitui-se o principal programa de distribuição de livros de literatura 

no Brasil. Em relação às diretrizes do Programa, observamos que, por meio do que está 

expresso nos Guias, são condizentes e adequadas. Porém, como o PNBE e os Guias não são 

conhecidos de maneira efetiva pela equipe escolar, não há um direcionamento de trabalho que 

incentive e promova, verdadeiramente, a leitura literária na escola.  

Em relação a esse suporte de leitura, os profissionais na escola seguem perpetuando 

práticas pedagógicas que desconsideram o que para nós é primordial – à fruição estética, a 

elevação do pensamento, construção da identidade. Assim, seguimos 

didatizando/escolarizando a literatura infantil na escola. O trabalho, após 20 anos de 

implantação do programa, não conduziu a uma reflexão sobre a necessidade de se ter clara a 

concepção de leitura literária, e a necessidade de serem claros a intenção e o objetivo da 

leitura e estudo de determinado texto no contexto a que se propõe. Ou seja, o que se tem 

observado é uma forma inadequada de escolarizar a literatura. 

Com o intuito de sanar as falhas, aperfeiçoar o Programa e atingir níveis diferentes de 

ensino, a partir de 1998, produzem-se materiais como catálogos, guias, revistas e outras 

publicações voltadas para o uso dos acervos, oferecendo suporte aos mediadores de leitura 

responsáveis em aproximar livros e leitores nas escolas. Ou, se utilizam os demais materiais 

produzidos pelo MEC, com vistas à formação do leitor (e não só do leitor literário), de forma 

articulada (pelo menos era o que se pretendia). Exemplos do discorrido são: Guia do 

Livronauta (PNBE 1998); História e Histórias (PNBE, 1999); Catálogo Literatura na 

Infância: imagens e palavras (PNBE 2008), Revistas Leituras (2006 e 2007); kit Por uma 

Política de Formação de Leitores (2009); Coleção Explorando o Ensino – volume 20 – 

Literatura Infantil (2010); Guia PNBE na Escola: Literatura fora da caixa – Guias 1 

(Educação Infantil), Guia 2 (Ensino Fundamental), Guia 3 (Educação de Jovens e Adultos), 

ambos de 2014. Essa profusão de material vai chegando e vai ficando “para enfeite”. Não se 

aderem/agregam ao cotidiano escolar.  

Estes recursos, considerados os “textos políticos” (contexto da produção de texto), 

articulados com a linguagem do interesse público mais geral estão, ou, ao menos deveriam 

estar, em consonância com o campo da influência da política, pois representam-na. Contudo, 

segundo Mainardes (2006, p. 52) “tais textos não são, necessariamente, internamente 

coerentes e claros, e podem também ser contraditórios. Eles podem usar termos-chaves de 

modo diverso”. Analisando-os, verificamos que, produzidos em tempos diferentes, muitas 

vezes não convergem entre si.  
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Outro fator importante, principalmente relacionado aos Guias, é a prevalência de 

direcionamentos de especialistas constituindo-se, assim, como textos prescritivos (readerly). 

A questão se agrava, uma vez que os Guias /ou outros materiais de suporte não chegam a ser 

conhecidos pelos profissionais que atuam no contexto da prática (secretarias de educação e 

escolas). Reportamo-nos a Oliveira (2017), para enfatizar que, por muitas vezes, são 

trancados nos armários, bibliotecas e depósitos, sem que os professores e demais profissionais 

tenham conhecimento. Sem contar que algumas escolas não são contempladas com os 

materiais, em razão do número reduzido de alunos, por atender apenas um nível de ensino, ou, 

ainda, por extravios. 

A questão que se coloca como inevitável é: Como manter um trabalho sequenciado e 

diretivo, sob condições tão adversas?  

Percebe-se que o MEC, durante esses 20 anos de existência do PNBE, a exemplo do 

PNAIC, tenta (re) significar a utilização de materiais/instrumentos que vão sendo lançados 

pelas diferentes Secretarias do Ministério, com vistas ao incentivo à leitura, sem que haja um 

planejamento e acompanhamento mais profícuo. Nota-se que o ensino da leitura, no Brasil, 

segue caminhos diferenciados. São planejados e organizados com auxílio e assessoria de 

instituições de ensino superior (IES) públicas e privadas diversas, sem um fator 

imprescindível – o diálogo entre elas. As políticas educacionais nessa área também não são 

integradas. Os dois programas que aqui são objetos de estudo, voltados ao incentivo à 

formação leitora das crianças brasileiras no ciclo alfabetizador são exemplos reais: eles não se 

conversam. A composição do acervo literário de ambos é feita por duas instituições distintas, 

que também não dialogam entre si – o Ceale da UFMG, no caso do PNBE e o CEEL da 

UFPE, responsável pelo PNAIC. 

O que poderiam ser diretrizes eficazes para formação leitora no ciclo alfabetizador no 

Brasil, promovendo a inclusão social de milhões de brasileiros no que diz respeito a bens, 

serviços e culturas, já se inicia sem estrutura e planejamento de gestão no âmbito da 

administração pública federal (contexto macro), sem uma articulação entre as instituições que 

elaboram as políticas com objetivos afins. Os textos políticos, que integram, não só o PNBE e 

o PNAIC, como bem sinalizado por Bowe (et al, 1992), são resultados de discursos diversos, 

disputas e acordos, pois, os grupos que atuam nos diferentes lugares de produção, como por 

exemplo, no MEC, em um mesmo governo, ou em diferentes IES públicas, competem para 

controlar as representações da política. Notamos, assim, as veleidades dos gestores, do MEC, 

da academia, das universidades que possuem representações nesses grupos. Salientamos que 

esses discursos nunca são independentes da história, do poder e dos interesses. 
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No tocante à concretização do PNBE no “chão da escola”, com base no discorrido, 

destacamos que, para além dos interesses e discursos diversos, “as políticas são intervenções 

textuais, mas elas também carregam limitações materiais e possibilidades. As respostas a 

esses textos têm consequências reais. Essas consequências são vivenciadas dentro do contexto 

da prática” (MAINARDES, 2006, p. 53). Contexto esse, como observado na análise do Grupo 

2, 3 e 4, sinalizando que o PNBE e seus Guias, que segue não sendo conhecido e não utilizado 

de forma adequada por quem implementa a política no “chão da escola”. O PNAIC tem um 

alcance maior, em razão da formação específica e diretiva, porém, com ascendência maior no 

ensino instrumental da língua.  

O PNBE, não promoveu mudanças significativas na prática de ensino da maioria dos 

professores e nem na cultura da escola em relação à leitura literária, haja vista que os gestores 

escolares, especialmente os CP, não tiveram formação para esse fim. Esse Programa, em razão 

da descentralização, do não acompanhamento do MEC e da ausência um trabalho efetivo de 

mediação pela SME, não teve o reconhecimento e apropriação necessária pelos profissionais 

da educação que atuam na escola e próximo a ela, haja vista um número expressivo de CP e 

PA que não conhecem o programa.  

Tal constatação vai à contramão dos princípios norteadores do PNLL, que valoriza, 

particularmente, três fatores qualitativos e dois quantitativos identificados pela UNESCO 

como necessários para a existência expressiva de leitores em um país.  

São fatores qualitativos:  

 

a) o livro deve ocupar destaque no imaginário nacional, sendo dotado de forte poder 

simbólico e valorizado por amplas faixas da população;  

b) devem existir famílias leitoras, cujos integrantes se interessem vivamente pelos 

livros e compartilhem práticas de leitura, de modo que as velhas e novas gerações se 

influenciem mutuamente e construam representações afetivas em torno da leitura;  

c) deve haver escolas que saibam formar leitores, valendo-se de mediadores bem 

formados (professores, bibliotecários, mediadores de leitura) e de múltiplas 

estratégias e recursos para alcançar essa finalidade.  

 

Os fatores quantitativos são:  
 

d) deve ser garantido o acesso ao livro, com a disponibilidade de um número 

suficiente de bibliotecas e livrarias, entre outros aspectos;  

e) o preço do livro deve ser acessível a grandes contingentes de potenciais leitores.  

 

Além disso, é importante frisar que: 
 

 Esse destaque à leitura, ao livro, à literatura e às bibliotecas está estreitamente 

associado à questão geral da competência em informação (information literacy) e do 

aprendizado ao longo da vida, aspectos que têm merecido especial atenção por parte 

da UNESCO em diretrizes e políticas mundiais para os próximos anos. Sob essa 

perspectiva, a competência em informação encontra-se no cerne do aprendizado ao 

longo da vida, constituindo direito humano básico em um mundo digital, necessário 

para promover o desenvolvimento, a prosperidade e a liberdade – no âmbito 
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individual e coletivo – e para criar condições plenas de inclusão social. (BRASIL, 

2014d) 

 

Observa-se que o PNBE cumpre sua função própria de disponibilizar acervos, 

contudo, somente distribuir, não basta (CADERMATORI, 2012). O acesso ao livro não 

garante sua apropriação (BRASIL, 2014a), sendo de fundamental importância a presença de 

mediadores de leitura com formação adequada nas escolas. Esse é um princípio norteador do 

PNLL que o PNBE não contempla, resultando na ausência de práticas pedagógicas 

condizentes e de múltiplas estratégias e recursos para alcançar esse propósito. 

O que se percebe, infelizmente, é que esses programas estão servindo, principalmente, 

para granjear prestigio àqueles que deles participam, além de favorecer o mercado de livros 

(editoras e autores), dada sua efetividade (destaque-se, somente na distribuição). As 

universidades brasileiras ainda não conseguem dialogar com o “chão da escola” de maneira 

eficaz.  

Entretanto, mesmo que a construção das políticas educacionais para incentivo à leitura 

literária, nesses moldes, fosse planejada e organizada, os resultados, na avaliação desta 

pesquisadora, também seriam ínfimos. Isso porque a base (escolas, professores, 

coordenadores, diretores... para não falar dos alunos) não lê e não construiu uma cultura 

leitora na escola, refletindo na família e sociedade (e vice-versa).  

A escola reduziu-se ao ensino Língua Portuguesa e Matemática, em resposta às 

políticas governamentais, às demandas da família e sociedade que priorizam o ensino 

instrumental, baseado em rankings e resultados em vestibulares para ascensão dos 

filhos/sujeitos ao mercado de trabalho em profissões “rentáveis” (ao mercado, 

principalmente). O ensino da leitura ainda se direciona, quase que exclusivamente, a questões 

gramaticais. Assim, primeiramente, é preciso que haja valorização institucional da leitura e o 

incremento de seu valor simbólico no país. 

Torna-se imprescindível, também, que essas instâncias (Estado, sociedade, família e 

escola) assumam a necessidade premente do desenvolvimento social, da cidadania em nosso 

país, bem como, de um projeto de nação com uma organização social mais justa (BRASIL, 

2014d). Uma sociedade leitora, como já discorrido neste trabalho, torna-se condição para o 

pretendido. O próprio PNLL reconhece que uma sociedade leitora é condição essencial e 

decisiva para promover a inclusão social de milhões de brasileiros no que diz respeito a bens, 

serviços e cultura, garantindo-lhes uma vida digna e a estruturação de um país 

economicamente viável (BRASIL, 2014d). 

Visualizamos, dessa forma, que as estruturas de gestão locais, as unidades escolares- 

inclusos os professores, diretores e coordenadores, são primordiais para esse trabalho. Para 
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tanto, precisam de uma formação adequada, sem a qual não conseguirão constituir/construir 

essa cultura leitora e desenvolver o gosto pela leitura literária. Se não, como influenciar as 

crianças? Tarefa complexa e difícil, porém, acreditamos, possível. 

 

b) O PNAIC 

 

Atualmente, o PNAIC é o principal programa de alfabetização no currículo brasileiro, 

seguindo modelos de programas de formação de professores hodiernos. Podemos considerar 

que é uma continuidade do programa Pró-Letramento (foco na formação de professores 

alfabetizadores, tendo o trabalho pedagógico como objeto de reflexão) e, de acordo com os 

sujeitos da pesquisa, integrantes dos Grupos 2, 3 e 4, tem sido referencial importante na 

diretriz do trabalho no ciclo alfabetizador. Percepção que se sustenta, não por ser algo novo, 

pois segundo os sujeitos pesquisados, configura-se nos mesmos moldes de programas de 

formação anteriores, a exemplo do mesmo Pró-Letramento e do Ler e Escrever. A diferença 

se percebe na diretividade das ações, na forma de acompanhamento dos formadores, 

seminários e nos momentos específicos para socializar experiências. 

Caracteriza-se pelo modelo em “cascata”, em que um grupo capacita outro grupo, que, 

por sua vez, capacita um grupo seguinte (GATTI e BARRETO, 2009). Os PA colocam o 

PNAIC como referência à necessidade de formações específicas para outros programas, como 

no caso do PNBE. 

É compreensível tal posicionamento, uma vez que a formação foi possibilitada, de 

forma presencial, e com duração de duzentas horas anuais para os orientadores de estudo e 

cento e vinte horas anuais para os professores alfabetizadores, incluindo, em ambos os casos,  

atividades extraclasse. No caso dos professores alfabetizadores, foram especificadas oitenta 

horas presenciais, trinta e duas horas de estudo e atividades extra sala e oito horas de 

seminário, segundo a Portaria nº 1.458, de 14 de dezembro de 2012. 

O objetivo da formação centrou-se nas ações de refletir, estruturar e melhorar a ação 

docente e, conforme descrito no Caderno de Apresentação (2012, p. 31), os encontros tinham 

a pretensão de contribuir para que os professores alfabetizadores pudessem: 

1. Entender a concepção de alfabetização na perspectiva do 

letramento, com aprofundamento de estudos utilizando, sobretudo, 

as obras pedagógicas do PNBE do Professor e outros textos 

publicados pelo MEC;  

2. Aprofundar a compreensão sobre o currículo nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental e sobre os direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento nas diferentes áreas do conhecimento; 
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3. Compreender a importância da avaliação no ciclo de 

alfabetização, analisando e construindo instrumentos de avaliação e 

de registro de aprendizagem; 

4. Compreender e desenvolver estratégias de inclusão de 

crianças com deficiência visual, auditiva, motora e intelectual, bem 

como crianças com distúrbios de aprendizagem no cotidiano da sala 

de aula; 

5. Conhecer os recursos didáticos distribuídos pelo Ministério da 

Educação (livros didáticos e obras complementares aprovados no 

PNLD; livros do PNBE e PNBE Especial; jogos didáticos 

distribuídos pelo MEC) e planejar situações didáticas em que tais 

materiais sejam usados; (Grifo nosso) 

6. Planejar o ensino na alfabetização, analisando e criando 

propostas de organização de rotinas da alfabetização na perspectiva 

do letramento; 

7. Compreender a importância de organizar diferentes 

agrupamentos em sala de aula, adequando os modos de organização 

da turma aos objetivos pretendidos; 

8. Criar um ambiente alfabetizador, que favoreça a aprendizagem 

das crianças; 

9. Entender as relações entre consciência fonológica e 

alfabetização, analisando e planejando atividades de reflexão 

fonológica e gráfica de palavras, utilizando materiais distribuídos 

pelo MEC; 

10. Compreender a importância do uso de jogos e brincadeiras no 

processo de apropriação do Sistema de Escrita Alfabética, 

analisando jogos e planejando aulas em que os jogos sejam incluídos 

como recursos didáticos; 

11. Analisar e planejar projetos didáticos e sequências didáticas 

para turmas de alfabetização, assim como prever atividades 

permanentes, integrando diferentes componentes curriculares e 

atividades voltadas para o desenvolvimento da oralidade, leitura e 

escrita.  

 

Ainda que, entre seus princípios norteadores, sejam elencados a prática da 

reflexividade, a mobilização dos saberes docentes, a socialização, a colaboração e o 

engajamento, o programa privilegia o formato “formação e treino profissional”, no modelo 

descrito por García (1999), à luz dos estudos de Oldroyd e Hall (1991). Evidencia-se, como 

em outros programas, que há um choque conceitual entre os princípios adotados, o desenho 

do curso e sua estruturação. De acordo com Oliveira (2017), em pesquisa de mestrado 

realizada, com professores e gestores, no intuito de avaliar as contribuições oportunizadas 

pelo PNAIC à prática de professores do terceiro ano do ensino fundamental em município do 

interior paulista,  

 

por mais que se tenha incentivado a troca de saberes entre os pares, 

prevaleceu a voz e o direcionamento dos especialistas, mesmo que no 

contato direto com os professores alfabetizadores esse papel tenha sido 

desempenhado por um igual (outro professor, coordenador pedagógico da 

rede/escola). (OLIVEIRA, 2017, p. 99) (Grifo da autora) 
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Situação análoga é encontrada no PNBE, que apesar de conclamar para si a intenção 

ser um texto writerly, também vai se constituindo, reiteradamente, prescritivo (readerly).  

Analisando o texto do Pacto, é observável a intenção de o mesmo se constituir e ser 

entendido como um texto writerly, como se encontra delineado nos objetivos do programa 

(perspectivas de reflexão sobre o trabalho pedagógico e currículo no dia-a-dia, nas ações 

diárias do professor, contribuindo para sua formação continuada, bem como para a formação 

dos sujeitos inseridos no mundo, no caso, alunos e professores). Contudo, procedimentos 

aligeirados e atrasos no início das formações suprimem as atividades reflexivas, suscitando a 

execução do que está posto, sem o tempo devido para discussões e as adequações pertinentes 

a cada realidade. Na parte da estruturação, executa-se o que foi prescrito, sendo entendido, 

nesse momento, como sendo um texto readerly. Dessa forma, consideramos que o PNAIC se 

apresenta com característica híbrida, em relação ao modelo constituído. 

Oliveira (2017), que manteve o foco da pesquisa na formação dos professores, 

baseando-se nos cinco tipos de modelos de formação descritos por García (1999) e Oliveira-

Formosinho (2009), corrobora nossa percepção quando constata o “caráter híbrido do 

programa, que apresenta características presentes em vários desses modelos” (OLIVEIRA, p. 

99). Afirma a autora que  

 

[...] apesar da tentativa de estabelecer um novo formato, de trazer à 

discussão a prática docente, marcadamente de planejamentos de sequências 

didáticas, de envolver troca de experiências, a socialização do saber 

experiencial, predominou o modelo tradicional e o PNAIC não se distanciou 

de ser “mais um curso de formação. (idem) 

 

É imperioso destacar que, para implementar políticas e programas com a dimensão e 

ousadia semelhantes ao PNAIC, há condicionantes que precisam ser considerados, haja vista 

que o Sistema Educacional brasileiro é complexo (CHIZZOTTI e PONCE, 2012), sob todos 

os ângulos que se possam observar. Chrispino (2009, p. 34), aponta que  

 

o sistema é grande e, ao mesmo tempo, é formado por 

inúmeros subsistemas (municipais); envolve três esferas com 

funções e obrigações definidas mas interdependentes pois que 

oferecem um continuum; possui particularidades em grande 

número no que se refere à clientela: bebês, crianças, jovens, 

adultos, índios, negros, portadores de necessidades especiais, 

habitantes da zona rural, trabalhadores, etc.; possui igualmente 

um sem número de níveis e modalidades: educação infantil, 

ensino fundamental, ensino médio, educação de jovens e 

adultos, educação profissional (com diversos cursos), 

educação especial, educação indígena...sem esquecer que 

esses tipos podem sofrer combinações variadas nas escolas; 
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possui órgãos normativos de sistemas educacionais nos três 

entes federativos [...].                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Assim posto, indicar perspectivas para que a alfabetização seja concretizada no espaço 

escolar até os oito anos, por meio do PNAIC no Brasil, tendo consonância com inúmeros 

sistemas e subsistemas, em realidades tão díspares, é um desafio de complexo enfrentamento. 

As intenções nos discursos do PNAIC são condizentes com a realidade educacional, nas 

mudanças de paradigmas já discutidos neste trabalho, com vistas à educação permanente, na 

sociedade contemporânea. Salientamos a proposta de recuperar facetas importantes na 

alfabetização, como a linguística (fonética e fonológica), a cognitiva (psicológica), a 

sociocultural (interacionista) e destacamos a percepção do programa em indicar a necessidade 

da compreensão, por parte dos educadores, sobre a especificidade dos processos de 

alfabetização e de letramento. 

Entendemos que o programa envereda-se por um caminho possível em direção à 

reinvenção da alfabetização almejada por Magda Soares: o ensino da leitura como produção 

de sentidos, uma leitura mais abrangente do que a mera decodificação de símbolos gráficos 

(SILVA e CARBONARI, 2001); uma “[...] atividade dinâmica de recriação dos sentidos 

existentes no texto, quer seja deliberadamente expressos ou simplesmente intuídos a partir da 

experiência de vida do leitor, numa relação de intertextualidade que enriquece e amplia o 

sentido imediato do que é lido”. (BRANDÃO; MICHELETTI, 2001, p. 17-29). Porém, 

verificamos que o PNAIC se efetiva de maneira prescritiva, com foco na formação de leitores 

com cariz instrumental. 

Importante salientar que, além da formação continuada de professores alfabetizadores, 

o PNAIC contempla outros três eixos: materiais didáticos, literatura e tecnologias 

educacionais; avaliação e gestão, controle e mobilização social.  

 Concernente ao eixo materiais didáticos, literatura e tecnologias educacionais, que 

engloba o objeto da presente pesquisa, salientamos que o trabalho para o incentivo à leitura 

literária integra a modalidade que organiza o trabalho pedagógico em atividades consideradas 

permanentes, ou seja,   

 

um trabalho regular, diário, semanal ou quinzenal que objetiva uma 

familiaridade maior com um gênero textual, um assunto/tema de uma área 

curricular de modo que os estudantes tenham a oportunidade de conhecer 

diferentes maneiras de ler, de brincar, de produzir textos, de fazer arte etc. 

Tenham, ainda a oportunidade de falar sobre o lido/vivido com outros, numa 

verdadeira “comunidade”. (NERY, 2007, p. 112) 
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 Dessa maneira, a atividade indicada pelo PNAIC- e mais desenvolvida pelos 

professores, utilizando livros de literatura é a leitura para deleite, para realização em casa e na 

escola. O entendimento da leitura para deleite liga-se ao ato da leitura pelo simples prazer em 

ler, sem objetivos didático-pedagógicos antes, durante ou após a leitura. Segundo o PNAIC, a 

inserção dos momentos de leitura para deleite, na sala de aula, permite que o aluno entenda as 

várias finalidades de leitura que praticamos em nossa vida diária, como seguir instruções, 

obter uma informação precisa, revisar escrito próprio, aprender e, a leitura só para distração, 

para o divertimento, para o prazer. 

Interessante e oportuno observar que, concernente a este eixo, o PNAIC tem o intuito 

de aproveitar conjuntos de materiais específicos para a alfabetização já existentes na escola 

pública, levando o professor a conhecê-los e a utilizá-los. Tais materiais, possibilitados por 

vários programas do MEC, incluem: livros didáticos entregues pelo Programa Nacional do 

Livro Didático (PNLD); obras pedagógicas complementares e acervos de dicionários de 

Língua portuguesa distribuídos pelo PNLD; jogos pedagógicos de apoio à alfabetização, 

encaminhados às escolas através do Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE); obras 

de referência, de literatura e de pesquisa, enviados pelo PNBE; obras de apoio pedagógico aos 

professores; jogos e softwares de apoio à alfabetização.  

A percepção de ter havido uma intenção de aproveitar os materiais já existentes na 

escola, muitas vezes desconhecidos pelos docentes (e acredite-se, pela própria equipe gestora 

da escola, foi, para nós, um diferencial. Direciona-se à implantação de políticas públicas 

dentro do sentido de governança, defendido por Dawbor (2013), demostrando conhecimento, 

por meio de diagnóstico, inclusive oriundas de pesquisas acadêmicas, das ações já realizadas 

pela gestão pública, adotando ações de eficiência e combate ao desperdício, mediante o uso 

racional dos recursos públicos e acompanhamento profícuo. 

Exemplos que podem ser citados para ilustrar esse entendimento: o Projeto Trilhas 

(2012); a Coleção Explorando o Ensino (2010), a coletânea Indagações sobre o Currículo 

(2007), dentre outras referências que aparecem citadas no Caderno de Apresentação como 

integrantes dos materiais para o Pacto.  

Oliveira (2017, p. 102), amparada, inclusive, em experiência própria como supervisora 

de ensino e Orientadora de Estudo do Pacto, sinaliza que a tentativa de (re)significar a 

utilização de instrumentos que oferecem contributo tão importante à reflexão docente pelo 

PNAIC e que, não raro,  

 

ficam esquecidos nas escolas, trancados nos armários dos coordenadores 

pedagógicos e dos diretores, ou até em caixas nos depósitos ou nas 

bibliotecas escolares que, pouco frequentadas, guardam “tesouros” para a 
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formação dos professores, que, por sua vez, desconhecem que recebem tal 

investimento  

 

foi o diferencial do Programa. 

Todavia, excetuando o Projeto Trilhas, apontamos que os demais materiais, ao menos 

na realidade de Araçatuba, ainda não foram reconhecidos pelos professores, gestores e demais 

profissionais que atuam na área educacional, como documentos norteadores da reflexão sobre 

a concepção de currículo no Brasil, relacionando-os à sua prática. 

A autora corrobora com nosso apontamento, considerando que, mesmo havendo 

materiais tão ricos para a leitura e formação do professor, a ênfase e os olhares recaíram 

apenas, sobre as “caixas do PNAIC”, “um acervo de obras literárias, em sua maioria, para ser 

utilizada com e pelas crianças, como uma espécie de ‘biblioteca particular’ de cada sala” 

(idem). Estes livros, oriundos dos “Acervos Complementares” 
85

, também foram citados como 

elementos contributivos à formação do leitor literário pelas PA, em momento de reunião do 

Grupo Focal, nesta pesquisa. 

Concernente a essa coletânea de livros infantis, pondera-se que não é o fato de “ficar 

na sala” que tenha sido o diferencial da “caixa do PNAIC”, mas o despertar ou o reafirmar da 

consciência docente sobre a importância da presença da literatura em situações diárias de 

leitura. Prova disso é a incorporação da leitura para deleite como prática na rotina de muitos 

professores alfabetizadores, como constatado na observação realizada no Grupo Focal, 

posteriormente relatada, com mais ênfase, neste trabalho. 

É imperioso destacar, por exemplo,  que as PA também citaram a integração do 

Programa Ler e Escrever
86

 (2007), exclusivo do estado de São Paulo, às ações do PNAIC. O 

LER, como acostumaram se referir ao programa, mormente o material de Língua Portuguesa 

– Livro de textos, destinado aos 2º anos ainda é utilizado de maneira sistemática na rede de 
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 Com a implantação do Ensino Fundamental de Nove Anos, prevista na Lei nº 11.274/2006 e o ingresso da 

criança de seis anos nos anos iniciais do ensino fundamental, e para atender as especificidades dos três primeiros 

anos desse nível de ensino, o MEC avaliou, selecionou e distribuiu às salas de aula das turmas de alfabetização, 

no âmbito do PNLD 2013, acervos diversificados, formados por obras didáticas complementares (incluindo de 

literatura infantil), como apoio ao processo de alfabetização inicial, com temas referentes às três grandes áreas 

do conhecimento: Ciências da Natureza e Matemática, Ciências Humanas e Linguagens e Códigos. (BRASIL, 

2012h) 
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 Constitui-se política educacional para o Ensino Fundamental I, implantado na Rede Estadual de Ensino 

Paulista, por meio de ações articuladas, incluindo a formação de coordenadores pedagógicos e professores, 

acompanhamento, elaboração e distribuição de materiais pedagógicos. Sua meta, no ano de implantação (2007) 

era ver plenamente alfabetizadas, até 2010, todas as crianças com até oito anos de idade (2ª série/3º.ano) 

matriculadas na rede estadual de ensino, bem como garantir recuperação da aprendizagem de leitura e escrita aos 

alunos das demais séries/anos do Ciclo I do Ensino Fundamental. As redes de ensino municipais paulistas 

puderam aderir ao programa, por meio de assinatura de Termo de Adesão, a exemplo de política compartilhada 

mencionada no capítulo 2 desta pesquisa. No caso de Araçatuba, teve início no ano de 2010, por intermédio da 

Diretoria Regional de Ensino, contemplando a formação dos coordenadores pedagógicos, sendo estes os 

replicadores aos professores, em suas respectivas unidades escolares. 
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ensino de Araçatuba. As PA relataram ser um material rico e demostraram certa perplexidade 

ao reconhecer que, se a formação do LER tivesse o mesmo respaldo (tempo maior de 

formação aos professores, cadernos, devolutivas e troca de experiências), a contribuição seria 

maior. Essa afirmação se pauta no fato de que havia o material, contudo, não houve formação 

aprofundada, por parte dos coordenadores pedagógicos (em algumas escolas), voltada aos 

materiais do programa.  

Acreditamos ser importante expor, aqui, trechos da transcrição da Reunião do Grupo 

Focal sobre a questão:  

 

P1: O PNAIC foi-nos dado e nós fomos amparadas. Se o LER tivesse o 

mesmo amparo, o mesmo tipo de formação, estaríamos muito à frente, 

porque o LER chegou antes.  
 

P6: Em relação à leitura literária, comecei a trabalhar antes com o LER.  

 

 Relatos que foram confirmados pelas demais PA, sendo reforçados, na sequência. 

 

P1: Nossa visão foi muito pequena, perto do que poderíamos ter explorado 

com o LER. Eu fui ver isso o ano passado (2016), olha que dó! E vi isso com 

as formações do PNAIC, porque a Carla Tocchet87 que veio dar as aulas 

(formações) e nos orientou. Então, assim, infelizmente eu explorei de 

maneira restrita. Explorei todo o CD, todas as músicas, mas eu achava que 

tinha esgotado. Quando eu tive a aula (formação) com ela (Carla Tocchet) 

eu percebi que poderia ir mais além. 

  

P6: Eu usei o meu LER todos os anos que eu trabalhei com os meus 2ºs anos 

até o final, tudo! Esgotei o livro. É um material muito rico. Explorei tudo!  

 

P4: Eu costumo pedir para as outras professoras segurar esse livro do LER 

(para o 2º Ano), no final do ano letivo, para o trabalho com leitura em 

outras salas. 
 

O grupo sinaliza que também faz o mesmo procedimento. É interessante quando as 

PA, durante a reunião, descobrem que realizam alguns procedimentos em comum. Expressam 

alegria e alívio. Continuaram os relatos sobre o impacto do programa LER, na prática escolar: 

 

P4: Esse livro (para o 2º Ano) possui muitos textos de leitura para deleite.  

 

                                                             
87

 Professora Especialista em alfabetização, produção e revisão textual. Formadora do programa Ler e Escrever. 

Integra a equipe de formadores de Telma Weisz.  Em Araçatuba, foi contratada pela SME para formação dos 

professores. Essa formação realizada nos anos de 2014, 2015 e 2016, não específica para o programa Ler e 

Escrever, mas abrangendo temas sobre alfabetização: leitura, produção e compreensão de texto; ortografia; 

modalidades organizativas do trabalho pedagógico. 
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P1: É uma oportunidade de todos os alunos terem acesso ao mesmo texto, 

pois há um exemplar para cada aluno.  

 

P4: Como não são trabalhados todos os textos, no 2º Ano, eu acabo 

trabalhando com os alunos do 3º Ano. Este livro de texto do LER para os 2ºs 

anos é muito bom. 

 

P6: Deixo esses livros nas colmeias (móvel para guardar material 

pedagógico na sala de aula). Agora estou trocando os livros de literatura que 

ficam em minha sala, porque muitos livros os alunos já terminaram de ler, e 

eu estou substituindo pelo livro do 2º ano do LER. Eles estão amando. Peço 

para não colocar os nomes nos livros. Eles leem, depois guardam nas 

colmeias.  

 

P4: Seguro o livro até o final do 3º ano, depois devolvo para os alunos. 

Seguro o livro mais um ano para poder explorá-lo todo, pois é muito rico. 

Tem cantigas, têm parlendas, adivinhas, contos. Os alunos até copiam para 

os pais lerem também. 

 

 

Torna-se pertinente destacar que o PNAIC (2013) foi de grande contributo à efetivação 

do programa Ler e Escrever (2012). Esse programa, como já destacado no capítulo dois deste 

estudo, é compartilhado com o Sistema Estadual de Educação de São Paulo, via Diretoria de 

Ensino da Região de Araçatuba. O Pacto também favoreceu a execução do PNBE (2007) na 

escola. Aliás, também no contexto meso (SME), pois, muitos profissionais que atuam na SME 

(e foram orientadores de estudo do PNAIC) passaram a conhecer, principalmente o PNBE, 

mediante participação nos cursos de formação do PNAIC, via Universidades participantes, a 

partir de 2013.  

Analisamos, assim, que o PNAIC possui contornos e tendências progressistas, ou seja, 

a valorização da experiência vivida como base da ação/relação educativa e a ideia da 

autogestão pedagógica – discurso writerly. Tem delineamento que se ampara na pedagogia 

crítico social dos conteúdos, propondo a superação de práticas que não consideram o contexto 

de relações sociais, principalmente para o ensino da leitura e da escrita, tendo relação com a 

experiência vivida (professor e aluno), promovendo a prática reflexiva.  

Contudo, a falta de planejamento (contexto macro, meso e micro) e formas aligeiradas 

de implantação (contexto macro, meso e micro), além de atrasos no início das formações 

promovem/perpetuam os velhos modelos de formação e implementação, prevalecendo o 

discurso readerly.  

No contexto da prática, ainda destacamos, como fator negativo do PNAIC, o fato dos 

gestores escolares (diretor e coordenador pedagógico) não terem sido público-alvo do 

programa nos primeiros anos de implantação (2013 e 2014), anos que foram apontados, pelos 

CL e OE do PNAIC e PA, como mais profícuos. Segundo seus relatos, em 2015, não houve a 

continuidade da qualidade nas formações e, em 2016, a questão piorou.  
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Assim, deixar de contemplar esses profissionais, mormente o coordenador pedagógico, 

agente de formação continuada na escola e responsável direto pelo trabalho docente nos 

primeiros anos de implantação do Pacto, foi contraproducente. Não participando das 

formações dos programas desenvolvidos na/para a escola, o coordenador pedagógico não 

consegue abrir espaços de discussão sobre as diferentes temáticas e metodologias nos HTPC, 

quando apoiados apenas nas palavras e na experiência do professor cursista que participou das 

formações. Essa observação se estende aos supervisores de ensino e demais profissionais que 

atuam nas secretarias de educação que também possuem atribuições no contexto escolar. 

Muitas vezes há a necessidade de adequações e/ou adaptações de espaços, tempos, 

currículo para a concretização da política, como afirmado pelos PA no grupo focal. E tais 

ações extrapolam a ação docente. A não participação dos gestores escolares e demais 

profissionais de apoio das formações e decisões prejudicou, ou até impediu, que as escolas 

assumissem o PNAIC nos seus momentos de formação e implementação das práticas que 

incentivam a leitura literária. 

Dessa constatação, apresenta-se uma incoerência – o sistema educacional brasileiro, 

nas diferentes esferas, é formado por profissionais do magistério: professores que exercem 

funções docentes e especialistas em educação que oferecem suporte pedagógico à docência 

nas atribuições de ministrar, planejar, inspecionar, supervisionar, orientar e administrar a 

educação básica.  

A insensatez está na questão de os programas implantados nas últimas décadas, 

preverem ora somente a formação do coordenador pedagógico, ora apenas a formação dos 

professores. Na pesquisa documental realizada, não se observaram políticas educacionais que 

contemplassem, de maneira profícua, os professores (que, de fato, implementam a política) 

juntamente com os profissionais que oferecem suporte a eles, criando uma bolha de atuação e 

gerando, ao menos em parte, a ineficácia da política.  

Algumas gestões municipais conseguem observar tal fenômeno e desenvolvem, em 

âmbito local e por meios próprios, maneiras de contemplar/possibilitar e assumir a 

participação e formação dos profissionais do magistério, imprescindíveis ao desenvolvimento 

de um programa específico. Ação possível, que se realiza por meio de certificação, formação 

em serviço, etc., pelas próprias Secretarias de Educação. No caso de Araçatuba, em se 

tratando do PNAIC, não se considerou tal possibilidade e os professores foram os únicos 

contemplados, dificultando o acompanhamento e suporte técnico pelos demais profissionais, 

que não conhecendo o programa de forma sistemática, não favoreceram a apropriação, 

acompanhamento e apoio mais profícuo às escolas e professores.  
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O PNAIC foi entendido como um programa “à parte” e não integrador das ações já 

realizadas nas escolas e na rede. O MEC, observando essa lacuna referente ao PNAIC, no ano 

de 2015, passou a contemplar a formação do coordenador pedagógico, contudo as adesões 

foram mínimas (contexto de Araçatuba) e sem o engajamento necessário, uma vez que o 

próprio PNAIC entrava em período combalido em razão do cenário de crise política e 

econômica que se instaurava no país e as formações e acompanhamentos não tiveram a 

eficácia dos anos anteriores. 

Concernente à concretização do PNAIC no “chão da escola”, fomentando a leitura 

literária, observou-se, pela participação dos professores, o reconhecimento à contribuição do 

Pacto para o desenvolvimento de valiosas ações com a leitura na escola e para a formação do 

leitor literário. Um fator preponderante para essa avaliação foram “as caixas do PNAIC” – 

uma produção de literatura para a escola, destinada a crianças e jovens, na forma de acervos 

de literatura infantil com variedade de títulos e gêneros enviados às escolas, destinados às 

salas de aula do 1º ao 3º ano.  

Ressalte-se que, para atender as especificidades do ciclo alfabetizador, o PNAIC 

utiliza obras literárias originadas dos Acervos Complementares, no âmbito do PNLD 2010: 

livros avaliados e selecionados pelo Centro de Estudos da Linguagem (CEEL) da 

Universidade de Pernambuco (UFPE). 

Segundo as PA, o fato de esse acervo ter ficado à disposição, nas salas de aula, foi 

entendido como um ganho para o trabalho docente, porque as professoras, tendo um acesso 

mais facilitado ao livro, puderam considerar a possibilidade de abordagens diferenciadas das 

obras e incluí-las no planejamento semanal. Além do acervo do PNAIC, os professores 

também dispuseram dos acervos do PNBE já existentes na escola. 

Ressalta-se que o material do Pacto também trouxe algumas sugestões de trabalho com 

obras complementares e jogos, como é constatado na sessão Compartilhando, do Caderno “O 

último ano do ciclo de alfabetização: consolidando os conhecimentos”, Ano 03, Unidade 03 

(BRASIL, 2012).    Pondera-se que os acervos literários das escolas nem sempre apresentam a 

variedade e a quantidade de obras tidas como necessárias. A precariedade de algumas 

unidades, no que concerne a essa questão, fez com que os professores “festejassem” as 

“caixas do PNAIC”, porque reconhecem a importância de livros de qualidade literária na 

formação do aluno leitor.  

Ainda assim, deve-se considerara que a disponibilidade das obras literárias na escola 

não foi suficiente para os objetivos do Programa, permanecendo uma importante lacuna, não 

preenchida pelo PNAIC, relativa à formação literária do professor/mediador, que, por 

consequência, não adequou sua metodologia de trabalho com o livro de literatura. 
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5.2 Grupo 2: Propostas para implementação das práticas de incentivo e formação de 

leitores literários pela SME (contexto meso). Equipe de formação da SME (CL e OE do 

PNAIC; OP) 

 

 A análise deste segundo grupo implica descrever como se organiza, estruturalmente, a 

Secretaria Municipal de Educação de Araçatuba para o trabalho de incentivo à prática da 

leitura literária na escola, a saber: 1 (uma) CL do PNAIC; 5 (cinco) OE, também do PNAIC; 2 

(duas) OP integrantes do quadro da SME, responsáveis pelas escolas de Ensino Fundamental, 

totalizando 8 (oito) profissionais. O questionário nos permitiu conhecer a idade, perfil e 

formação desses sujeitos pesquisados. 

 

Respostas às questões do Bloco A 

 

Todas são mulheres, com idade entre 34 a 49 anos, com licenciatura em Pedagogia 

(100%) e Letras (12%). Possuem pós-graduação em nível de especialização (Psicopedagogia, 

Supervisão e Orientação Pedagógica, Política e Gestão Educacional, Atendimento 

Educacional Especializado, Alfabetização e Letramento).  

Observou-se que 100% possuem algum conhecimento acerca da concepção de leitura 

literária. 62,5% leem um livro a cada 3 (três) meses, constatação que coaduna com a última 

edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, divulgada em 2016, elucidando que o 

brasileiro lê, em média, apenas 4,96 livros por ano – desses, 0,94 são indicados pela escola e 

2,88 lidos por vontade própria (FAILLA, 2016). Ainda de acordo com a pesquisa, do total de 

livros lidos, 2,43 foram terminados e 2,53 lidos em parte. Na edição anterior, a média era de 4 

livros lidos no ano. Essa marca, embora tenha havido crescimento, mostra-se, ainda, 

insatisfatória, quando comparada a outros países. De acordo com Failla (2016), em meados da 

primeira década deste século, esse índice era de 7,0 na França, 5,1 nos EUA e 4,9 na 

Inglaterra. Assim, mesmo com o aumento do número médio de livros lidos pelos brasileiros, 

precisamos melhorar o índice, tanto no quesito numérico, quanto no qualitativo 

(compreensão).  

Os profissionais que integram o Grupo 2, consideram, na sua totalidade, que as 

atividades de leitura literária nas escolas contribuem para o desenvolvimento integral dos 

alunos e para a formação de sua identidade; 87,5% entendem que a leitura, nesse suporte, 

possibilita ao leitor elevar o pensamento, fator que promove o protagonismo; 75% consideram 

que essa leitura auxilia, de forma específica, o desenvolvimento cognitivo. Apenas 25% 
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reputam à leitura literária valor contributivo nos afazeres escolares. Observando tal questão, 

pelo prisma da literatura escolarizada (SOARES, 2011), termo subjacente ao conceito de que 

a escola a incorpora às suas atividades de ensino e aprendizagem e às suas intenções 

educativas de forma indistinta, analisa-se como fator positivo que apenas 2 sujeitos (25%) a 

tomem como possibilidade às ações escolares. 

Porém, quando analisada à luz da literatização escolar infantil (idem), subentendida 

como sendo uma literatura destinada às crianças no espaço escolar, produzida para a escola, 

para os objetivos da escola, para ser consumida na escola, resta-nos um sobreaviso sobre a 

questão, tão debatida e longe de ser resolvida: a literatura infantil pode ser utilizada com 

intenções educativas? 

Recorremos, novamente, a Magda Soares (2011), com o intuito de lançar luz e não 

simplesmente solucionar a problemática: uma literatura produzida para ser consumida na 

escola, como no caso do PNBE e PNAIC, não pode deixar à parte questões que envolvem o 

ensino. Porém, não nos parece propício que se possa utilizá-la de forma incoerente e 

desprovida de sentidos e intenções.  

Como aqui já discorremos, torna-se necessário o uso consciente e adequado da 

literatura infantil nos espaços escolares, pelo simples fato de ser nesses espaços que a maioria 

das crianças brasileiras têm contato com livros de literatura. Assim, por meio das escolhas 

didáticas e, para além delas, é inevitável sua escolarização. A questão fundamental que 

observamos é a de que os sujeitos responsáveis em formar e acompanhar os professores, por 

meio de programas específicos (PNBE/PNAIC), precisam ter claro que a inevitável 

escolarização da literatura necessita de formas adequadas de intervenção.  

Nesse sentido, a equipe de formação, aqui representada, precisa refletir, uma vez que 

entender a concepção de alfabetização, sob a perspectiva do letramento, remete-nos à 

necessária compreensão sobre o currículo nos anos iniciais do Ensino Fundamental e sobre os 

direitos de aprendizagem e desenvolvimento nas diferentes áreas do conhecimento (científico, 

cultural, filosófico, etc.).  

Percepção necessária, uma vez que os processos de alfabetização e de letramento, 

mesmo sendo específicos, são complementares, o que nos levou a questionar se os 

profissionais do grupo entendem haver essa distinção. A resposta, dentro de nosso 

entendimento, é favorável, uma vez que 87,5% dos entrevistados sinalizaram a diferença entre 

os dois processos. Consideramos que o discurso do PNAIC foi compreendido pelos CL, OEs 

e OP. 

Os sujeitos creditam às formações recebidas pelos formadores das universidades 

públicas, principalmente pela Unesp de Marília/SP, a possibilidade de ampliarem os 
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conhecimentos, no que tange à concepção de alfabetização e de letramento e, subjacentes ao 

entendimento das concepções, também ampliarem os conhecimentos sobre as abordagens e 

práticas de ensino.  

Um fator preponderante, citado por todos os integrantes do grupo, foi a possibilidade 

do PNAIC, por meio de suas formações, apresentar programas e materiais pedagógicos já 

desenvolvidos pelo MEC, já existentes nas escolas, e utilizados no âmbito do PNAIC, como 

livros de literatura infantil, de formação de professores, jogos matemáticos e de linguagem. 

Essa integração de ações, previstas nas metas do Pacto, também foi essencial para que os 

participantes das formações, desde o CL, OE, OP, CP até, e, principalmente, os PA pudessem 

conhecer o PNBE, mesmo que de forma aligeirada. Esses profissionais tomaram ciência de 

programa específico de distribuição de acervos literários às escolas, por meio do PNAIC, em 

razão das proposituras e indicações dos livros de literatura infantil, bem como acervos para 

estudo nos Cadernos de Estudos e de Atividades.   

 

Respostas às questões do Bloco B 

 

Referente ao conhecimento das políticas no contexto meso (SME): 50% da equipe de 

formação sinalizou conhecer o PNBE; a outra metade, apontou que conhece parcialmente, 

necessitando de aprofundamento. Em relação ao PNAIC, todos indicaram conhecer o 

programa. 

Com base no discorrido, um questionamento se faz necessário: por que o PNBE, 

criado em 1997, com o objetivo de garantir acesso a obras de literatura infantil e juvenil a 

alunos da escola pública, ainda é pouco conhecido no âmbito das secretarias de educação e 

escolas? A resposta, buscamos num alerta que Aparecida Paiva fez, no livro Literatura fora 

da caixa: o PNBE na escola: distribuição, circulação e leitura, lançado em 2012. Segundo a 

pesquisadora, a distribuição maciça de livros de literatura a todos os segmentos escolares não 

se fez acompanhar de um consequente investimento na formação de mediadores de leitura. 

Como consequência, os resultados ambiciosos pelo PNBE se frustraram. Paiva ainda ressalta 

que a falta de acompanhamento e avaliação do Programa nas escolas comprometeu a ação que 

poderia repercutir, de maneira significativa, no processo de formação de leitores. 

O livro ainda aponta que o problema já é conhecido desde 2002, ano em que o 

Tribunal de Contas da União registrou a falta de uso dos acervos distribuídos pelo PNBE. 

Para além, constatou que apenas 27,6% das escolas que receberam os acervos declararam 

participar do Programa. Uma década depois, em 2012, a pesquisadora apontou que o acesso 

estava garantido, já que as obras estavam chegando à escola, porém, o uso ainda não se 



208 
 

efetivara. O motivo, segundo Paiva, era a falta de uma política efetiva de mediadores, atores 

fundamentais para a democratização da leitura. (PAIVA, 2012) 

O problema, na vertente apontada por Paiva, ainda persiste, após 5 (cinco) anos 

discorridos da publicação de sua obra, uma vez que ainda há conhecimento diminuto acerca 

do PNBE por parte dos profissionais que atuam nas secretarias e escolas, pela falta de “uma 

política efetiva de mediadores” para acompanhar o Programa. 

Torna-se necessário que a Rede de Ensino considere o PNBE como política de 

incentivo à leitura literária no município, incluindo-o no planejamento de trabalho anual da 

SME e das escolas e promovendo formações com vistas à sua implementação nos níveis de 

ensino contemplado em cada ano. 

Os CL e OE do PNAIC; OP, em sua maioria (87%), afirmaram que os documentos 

oficiais  do PNBE e  do PNAIC são claros.São unânimes em relatar que o trabalho 

desenvolvido nas escolas, via PNAIC, possibilita a integração do PNBE. Contudo, observam 

a necessidade premente de adequações e formações específicas, visto que não participaram de 

nenhuma formação para subsidiar o trabalho com o PNBE nas escolas. Em relação ao PNAIC, 

os apontamentos indicaram que todas participaram das formações promovidas pelo Pacto 

havendo o consenso de que o trabalho desenvolvido nas escolas via PNAIC, pauta-se, em 

larga escala e simultaneamente, na alfabetização e letramento, privilegiando o ensino da 

Língua Portuguesa e Matemática.  

Observamos, assim, que, embora as práticas que promovam a leitura literária nas 

escolas estejam acontecendo por meio do Pacto, juntamente com a possibilidade de 

conhecimento e integração de outros programas e materiais pedagógicos, a predominância do 

ensino instrumental ainda impera, impedindo aos alunos o acesso a conhecimentos diversos, 

bem como dificultando a exploração de espaços acadêmicos/culturais, que ainda não 

circulam. 

Tal observação se pauta na resposta à questão empreendida – se esta equipe promove 

formação aos professores para o trabalho com a leitura literária, com base no PNBE e PNAIC. 

A resposta é negativa, como também é o feedback que trazem das formações recebidas pelas 

universidades públicas, para o PNAIC. Questionamos se essas atividades formativas 

orientavam para o trabalho com a leitura literária com base no PNBE. Sinalizaram que sim, 

porém, não de forma específica, sendo de forma escassa, adensando nossa posição sobre a 

necessidade de a Rede de Ensino, via SME, considerar a formação literária como política do 

município, valendo-se do PNBE e PNAIC, a elaboração do Plano Municipal do Livro e da 

Leitura (PNLL municipal), conforme PNLL (2006), bem como de outras ações próprias. Isso 

porque as políticas públicas para as ações de incentivo à leitura literária demandam, além das 
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políticas estruturantes que o contexto macro têm desenvolvido, soluções específicas locais, 

adotadas e implementadas com a participação dos diversos setores da sociedade. (MARQUES 

NETO, 2016) 

À indicativa de fatores dificultadores na orientação da equipe escolar (gestores e 

professores) para o trabalho com a leitura literária na escola, o segundo grupo elucidou alguns 

determinantes: falta de tempo, em razão da quantidade de projetos/programas simultâneos 

desenvolvidos na rede municipal de ensino (50%); falta de interesse do professor (de alguns, 

ao menos) (25%); falta de interesse do diretor e coordenador pedagógico (25%); ausência de 

formação específica dos CL; OE e OP para o trabalho com o letramento literário (62,5%); 

planejamento e organização das formações com ênfase nos livros didáticos (PNLD), 

reservando um tempo limitado ao trabalho com livros de literatura (37,5%); ausência de 

documento norteador das ações desenvolvidas pela SME (50%); ausência de diálogo e 

planejamento entre os departamentos na SME (62,5%). 

Os aspectos apontados demonstram, claramente, que, na Rede de Ensino de 

Araçatuba, não há uma cultura regular para o fomento à leitura literária. Tal constatação se 

coaduna com o Sistema maior, ou seja, em efeito cascata: é o que se percebe, também, na 

esfera educacional estadual e federal de ensino, nos diferentes níveis de ensino e de atuação 

profissional. 

Pesquisas, como a Retratos, PISA, Prova Brasil, já demonstram que o nível de leitura 

do brasileiro está abaixo do adequado. Práticas de leitura, em qualquer suporte, não são 

observadas como uma práxis cultural e social no Brasil (FAILLA, 2016), e isso reverbera em 

instâncias menores, como nos municípios. Há, claro, bons exemplos de trabalhos voltados à 

formação leitora das crianças e da população em Redes de Ensino de diferentes cidades, numa 

ação que já extrapola o meio educacional, expandindo-se para áreas externas à escola. 

Contudo, são exceções e, em se tratando de políticas públicas, não podemos trabalhar com as 

exceções.  

Não podemos deixar de considerar que as políticas educacionais de fomento à leitura 

literária vêm se consolidando como uma nova área de atuação de políticas públicas no Brasil, 

principalmente após a criação de programas federais já citados neste trabalho, a saber: o 

PROLER, o PNLL, o PNBE e outros. Políticas que se concentram na questão do acesso ao 

livro. Resta-nos implantar, como bem colocado por Paiva (2012), política efetiva para 

formação de mediadores, peças fundantes para a democratização da leitura com foco na 

leitura literária, prevendo formações, práticas específicas, momentos para troca de 

experiências e vivências.  
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E, se esta ação demora a chegar pelas instâncias superiores, que o próprio município, 

por meio de seu poder local, possa ser modelo de referência. Isso porque, segundo Gadotti 

(1994), os municípios, a partir da década de 90, despontam como instâncias educativas com 

força inédita- a governança local, como bem sinalizado, também, por Dawbor (2013) e Alves 

(2013). 

A despeito da diferença de tempo entre o texto de Gadotti e a presente tese, podemos 

sinalizar que ainda existem mais fragilidades técnicas do que financeiras no novo aparato 

legal de organização dos municípios. Observa-se vulnerabilidade na formação de quem ocupa 

os cargos de gestão, sendo, em várias ocasiões, apadrinhados políticos sem o devido 

conhecimento técnico, muitas vezes confundido com força de vontade. 

Falta-nos engajamento político, planejamento, mormente em nível de secretarias de 

educação, e a questão posta no questionário e aqui debatida adensa nosso posicionamento: 

falta de tempo em razão da quantidade de projetos/programas simultâneos desenvolvidos na 

Rede; ausência de documento norteador das ações desenvolvidas pela SME; ausência de 

diálogo e planejamento entre os departamentos na SME. Não há como cobrar a escola, se a 

instância que a orienta/supervisiona não tem uma proposta norteadora. 

É notável que as práticas que promovem a formação do leitor nesse suporte acontecem 

pela ação e iniciativa dos próprios professores nas escolas, que recebem formações, muitas 

vezes não específicas, em situações de estudos, leituras e reflexões em HTPC e HTPP nas 

escolas; em algumas situações, na SME e/ou, simplesmente, por iniciativa própria, quando 

buscam realizar pesquisas, participar de cursos e eventos acadêmicos por meios e recursos 

particulares. Configuram-se, em geral, como ações dispersas, sem um acompanhamento 

profícuo. 

 Esses fatores conduziram o CL, os OE e OP a perceberem, em sua totalidade, que no 

âmbito escolar, a maioria dos docentes sentem dificuldades em serem agentes disseminadores 

de boas práticas literárias para seus alunos.  

Isso porque, com base nos dados, observamos que as práticas voltadas à formação do 

leitor literário, de maneira sistêmica, acontecem via PNAIC. As formações do PNAIC não 

consideraram o CP, no primeiro ano de implementação e, quando o fizeram, houve poucas 

adesões desses profissionais. Essa condição foi considerada prejudicial pela totalidade dos 

CL, OE e OP uma vez que, além de tardia, foi realizada em curto prazo (outubro a dezembro 

de 2016).  

Outro elemento que nos inquietou é a declaração de membros desse Grupo ao 

relatarem que muitos CP possuem limitações (técnicas) para orientar o trabalho docente. Essa 

informação que levanta questionamentos sobre a escolha deste profissional para atuar frente à 
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equipe pedagógica das escolas e nos leva à necessidade de outras reflexões, estudos e 

pesquisas, que por ora, não cabem neste trabalho. 

 

Respostas às questões do Bloco C 

 

O conjunto de perguntas deste bloco e suas respectivas respostas nos possibilitaram 

compreender como a SME analisa as práticas que ocorrem nas unidades escolares a ela 

vinculadas.   

Com  base em visitas pedagógicas nas escolas, bem como na formação do PNAIC, em 

momentos de devolutivas e socializações, 100% dos CL, os OE e OP percebem que o trabalho 

com a literatura infantil, via PNAIC, nas escolas da Rede volta-se para responder questões 

sobre interpretação de texto; 50% observam ser para aprender novos vocábulos e para 

responder questões envolvendo regras gramaticais; 25% indicam que acontecem com 

envolvimento total dos alunos, colocando-os em destaque enquanto leitores; 12,5% acreditam 

que não há inclusão de conteúdos literários no planejamento docente, havendo somente algum 

tempo para leituras livres, não-direcionadas. 

Questionados sobre como analisam as práticas que promovem a leitura literária, 

também via PNAIC, 50% observam que são desenvolvidas de forma mecânica, instrumental 

(quando o aluno lê o livro, interessa ao professor a emissão de voz, o respeito à pontuação, à 

entonação, ao ritmo adequado); 50% relatam acontecer de forma dialógica e crítica (há 

questionamento e aprofundamento do tema abordado, os alunos contribuem com sua 

compreensão e opinião pessoal, o professor cria espaços para discussões), em algumas escolas 

e por alguns professores; 37,5% discorrem que o professor faz a pré-seleção do livro, prepara 

atividades alusivas ao livro e em sala de aula faz a leitura discutindo e refletindo com os 

alunos sobre os temas e as discussões pessoais; 37,5% analisam que, na maioria das vezes, 

são os alunos que escolhem e leem os livros que são disponibilizados em momentos da aula 

quando acabam as atividades escolares.  

Em relação às práticas pedagógicas e modalidades de leitura que a maioria dos 

professores utiliza, por meio do PNAIC, para despertar o gosto pela leitura nos alunos, 87,5% 

da equipe de formação da SME observou que acontecem em de roda de leitura (ato de ler 

conjuntamente com leitores em formação); 87,5% analisam que há a dinâmica de leitura 

compartilhada/colaborativa, embora, ao que ficou sugerido, confundam essa prática com 

“cada um lê um trechinho” do texto; 75% indicam que as práticas voltam-se à realização de 

projetos de leitura promovidos por algumas escolas; o mesmo percentual indica que acontece 
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a leitura em voz alta pelo professor; 12,5% sinalizam que acontece, em algumas unidades 

escolares, a leitura feita por um convidado externo. 

 Sobre a visão destes profissionais em relação ao ensino da leitura literária nas escolas 

da rede municipal, verificou-se que, 62,5% observam que o gênero literário amplia a 

compreensão do aluno e desenvolve o pensamento crítico, quando trabalhado, de maneira 

adequada. Proporciona prazer ao aluno, fato constatado por 37,5% dos sujeitos. Porém, 75% 

acreditam que esse ensino está muito distante do ideal, que é deficitário na Rede; o mesmo 

percentual observa que há o predomínio do ensino gramatical sobre a leitura literária; 62,5% 

analisam que a leitura perde na preferência (de alunos e professores) para outras atividades; 

mesma porcentagem analisa que os alunos não têm o domínio sobre as práticas de leitura 

literária. Os CL, os OE e OP ainda pontuam que faltam adequações na rede e escolas, bem 

como falta a compreensão sobre a importância da leitura literária. 

 Referente ao gênero literário mais trabalhado no ciclo alfabetizador, os respondentes 

pontuam ser o texto em verso (poema, quadra, parlenda, cantiga, trava-língua) o favorito, 

indicado por 87,5% dos sujeitos, seguido por texto em prosa (pequenas histórias/narrativas, 

novela, conto, crônica, teatro, clássicos da literatura infantil), citado por 62,5% dos 

profissionais; livros de imagens, assinalado por 25% dos sujeitos pesquisados. 

 Sob determinado aspecto, essa predominância pelo texto em verso é compreensível, 

uma vez que estamos tratando do ciclo alfabetizador e o trabalho didático para esse período 

prevê textos curtos, porém carregados de sentido, de fácil compreensão e assimilação. 

Citamos a parlenda como exemplo, pois, se constitui em “palavras ou versos infantis de 

poucas sílabas (geralmente cinco ou seis sílabas) com rimas simples. Além de acalentar, 

distrair e divertir ajuda a memorizar as primeiras noções de sequências (números, dias da 

semana, nomes etc.) ”. (BRASIL, 1998, p. 141) 

Abarcados nesse entendimento estão poesias, parlendas, trava- línguas, os jogos de 

palavras que, “memorizados e repetidos, possibilitam, às crianças, atentarem-se não só aos 

conteúdos, mas também à forma, aos aspectos sonoros da linguagem, como ritmo e rima, 

além das questões culturais e afetivas envolvidas." (idem) 

Importante destacar o trabalho com texto em prosa, citado por 62,5% dos 

profissionais. Os livros deste gênero, inscritos pelas editoras no PNBE, é superior ao número 

dos inscritos em outras categorias, fato que leva Soares e Paiva (2014) a supor que “a 

produção de livros para os anos iniciais do Ensino Fundamental vem privilegiando, de forma 

significativa, a prosa” (SOARES e PAIVA, 2014, p. 10). As autoras consideram ser este, um 

fator positivo, pois,  
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é fundamental que a criança, na etapa em que está consolidando seu domínio 

da leitura autônoma e começando a se inserir, de forma sistemática, no 

mundo da escrita, vivencie com frequência e intensidade texto em prosa, 

para que, além de imergir no mundo do imaginário e da fantasia dos contos e 

das narrativas, e também no mundo da informação, vá desenvolvendo sua 

competência leitora e o conhecimento dos usos e funções da escrita. (idem) 

 

  

 Pelo olhar dos CL, OE e OP, observamos que o trabalho para potencial recepção 

infantil de textos literários nas escolas tem início, primordialmente, com textos em verso, 

seguidos de trabalho com textos em prosa. Os livros de narrativas em imagens ainda não 

despertaram o interesse de parcelas significativas dos professores, o que, no atual contexto 

social, preocupa-nos, uma vez que o contato da criança com o universo das imagens é intenso. 

Ramos (2014, p.50) enfatiza ser “inegável o papel cotidiano da visualidade na sociedade 

atual”. Assim posto, como lembra a autora, precisamos fazer com que o estado de 

invisibilidade do livro não verbal seja alterado, permitindo que as imagens nos alcancem. Por 

óbvio que a equipe (CL, OE e OP) precisa observar com atenção tal constatação para que, em 

futuras formações, esse gênero textual seja privilegiado, possibilitando que o olhar dos 

professores e das crianças da rede municipal de Araçatuba possa, também, alcançar as 

imagens. 

 Em se tratando de formações docentes, concernente à leitura literária nas escolas da 

rede municipal, 75% da equipe afirma que incentiva a formação (oferecendo e 

proporcionando as formações, bem como subsidiando teoricamente); 37,5% acompanham as 

formações e o trabalho desenvolvido nas escolas (em visitas pedagógicas); 25% participam de 

formações (quando ministradas por outros profissionais do sistema e/ou convidados externos). 

 Apesar das colocações deste Grupo sobre as formações no tocante à leitura literária, 

ressaltamos, com base na análise deste e dos demais grupos envolvendo sujeitos (e também na 

vivência próxima desta pesquisadora às escolas da Rede de Ensino em questão), a menção ao  

estar oferecendo, contribuindo teoricamente, acompanhando e/ou participando das 

formações está inserida no contexto de outras formações (em geral) e não de forma específica 

à leitura literária. A título de exemplo, citamos as formações para os programas Ler e 

Escrever; Pró Letramento, PNAIC, Trilhas, que abrangem, também, a alfabetização na 

perspectiva do letramento, com foco no ensino da leitura e escrita e que sugerem (indicam), 

em momentos determinados, a leitura de livro de literatura infantil, para realização de 

atividade específica. Essa percepção foi confirmada pelos profissionais, quando perguntado se 

houve formação específica para a leitura literária, via PNAIC. 
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Há o consenso de que não ocorreu, porém sinalizam que se realizou formação, com 

foco no ensino da leitura em geral que, em algumas ocasiões, citavam/abordavam a 

importância da leitura literária, sem, no entanto, apontar direcionamentos. 

Dessa forma, é notório que a SME necessita desenvolver ações no processo de 

formação de forma pensada e realizada no sentido de promover aprendizagens que despertem 

a capacidade do educador para interagir com a problemática do contexto (MASSETTO, 

2009), neste caso, a leitura literária na escola. 

 No tocante à implementação do PNAIC na escola, 62,5% indicam não ser imposta, 

havendo oportunidades para discussões (expressar dificuldades, opiniões, insatisfação, 

dúvidas); 50% abordam que os profissionais da educação, na escola, não tem o hábito de ler 

os cadernos do Pacto, principalmente com olhar crítico, pois os cadernos de LP, em várias 

partes, citam exemplos de práticas que não condizem com a teoria apresentada; 37,5% relatam 

não serem impostas, porém, não há oportunidades para discussões, sendo observado, também, 

por esse percentual de profissionais que há evidências de resistência dos profissionais que 

atuam nas escolas (equipe gestora e professores); 12,5% não responderam. 

Esse conjunto de dados nos permite constatar que há um longo caminho a ser 

percorrido, a fim de que a literatura infantil tenha espaço estruturado na Rede de Ensino de 

Araçatuba, a começar pela organização da SME, revendo o PPPI para inclusão do trabalho de 

incentivo à formação do leitor literário nas propostas de ação. É mister a elaboração do Plano 

Municipal para o Livro e a Leitura (PMLL), além da criação de programas suplementares ao 

PNBE para compra e distribuição de livros de literatura infantil às unidades escolares e 

espaços/projetos educacionais a ela vinculados, ao menos, uma vez ao ano. 

É preciso estruturar o Departamento de Educação e Ensino e o Departamento de 

Formação da SME, com vistas a disponibilizar profissional com perfil técnico para o 

acompanhamento das ações de formações de mediadores e as práticas desenvolvidas nas 

escolas, para esse fim. Também promover ações de formação aos mediadores: professores e 

profissionais de suporte em âmbito de Secretaria e escolas, de modo a essas formações 

considerarem a necessidade e expectativa dos educadores, bem como “a existência de 

profissionais da educação que tenham desenvolvido ou venham a desenvolver um conjunto 

bem maior e diferenciado de competências que aquelas exigidas para ser professor de escola, 

nos moldes como hoje ainda se forma”. (MASSETTO, 2009, p. 12). Segundo o autor, os 

focos de análise do contexto educacional são novos e diferentes, com novas expectativas e 

necessidades. 
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5.3 Grupo 3: Propostas para implementação das práticas de incentivo e formação de 

leitores literários na escola (contexto micro). O olhar dos Coordenadores Pedagógicos 

(CP): 

 

 O Grupo 3 implica observar o trabalho dos CP em relação às políticas de incentivo à 

formação do leitor literário no âmbito escolar. A princípio, importa esclarecer que esses 

profissionais são, obrigatoriamente, professores efetivos na Rede de Ensino, nomeados por 

designação para a Função-atividade
88

 de Coordenador Pedagógico, nomeação que é precedida 

de processo seletivo de provas e submetida a avaliação por projetos realizados a cada dois 

anos.  

 O trabalho do CP é fundamentalmente de formação continuada e em serviço da equipe 

pedagógica da escola, mormente os professores, subsidiando e organizando a prática reflexiva 

dos docentes. 

Os sujeitos pesquisados deste Grupo constituem-se em 27 (vinte e sete) CP, todas 

mulheres, com idade entre 30 e 55 anos. Formadas em Pedagogia, Letras, Matemática, 

Ciências Biológicas. Possuem Especialização em Psicologia Institucional e Clínica, 

Psicologia e Educação, Ensino Lúdico, Alfabetização e Letramento, Gestão Escolar, 

Coordenação Pedagógica, Gestão em Educação à Distância, Atendimento Educacional 

Especializado, Reabilitação para Deficientes, Educação Infantil, Didática, Metodologia de 

Ensino. 

 Essas CP são as responsáveis pela formação dos professores na escola em que atuam, 

prevista, segundo elas, para o Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) e para o 

Horário de Trabalho para Projetos e Pesquisas (HTPP). Pontuam que essas formações são 

realizadas em locais adaptados, muitas vezes não apropriados: salas de aula com carteiras e 

cadeiras para crianças; salas de professores e/ou outros espaços que não favorecem a 

acomodação de todos os participantes de forma adequada. Pontuam, ainda, problemas 

relacionados a barulho externo e interrupções constantes, quando da realização do HTPP. 

Esse horário de trabalho (HTPP) acontece em intervalos “encaixados” na carga horária 

semanal dos professores, quando os alunos estão em aula de Educação Física e Arte. Assim, 

os CP relatam que sempre há interrupções por parte de outros profissionais que atuam na 

                                                             
88

 Função-atividade: conjunto de atribuições e responsabilidades conferidas ao docente contratado por período 

determinado ou não, conforme Capítulo I, Seção III, Art. 3º, Item XII da Lei nº204/2009 (ARAÇATUBA, 2009). 

Para exercer essa função, o candidato necessita obter credenciamento pela aprovação em processo seletivo 

organizado pela SME, constituído de prova escrita. Fazer a inscrição na unidade escolar desejada, apresentando 

projeto de trabalho que vise à melhoria do processo de ensino e de aprendizagem da unidade escolar. Após, 

realizar-se-á entrevista individual pelo diretor da escola, procedendo a aprovação do projeto pelo Conselho de 

Escola, referendo do diretor e a designação do Secretário da Educação. 
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escola, inclusive da equipe de limpeza, bem como muitas outras demandas que os impedem 

de se dedicarem às orientações e estudos junto ao professor.  

 

 

Respostas às questões do Bloco A 

 

As CP concebem a leitura literária como: leitura prazerosa ou que envolve vários 

gêneros textuais; leitura de livros literários com a finalidade de fazer o aluno “tomar” o gosto 

pela leitura; leitura para deleite; leitura sem cobranças. Percebemos um entendimento exíguo 

das CP sobre a leitura literária, permitindo uma distinção entre o que entendemos por leitura 

literária – uma ação cultural, de natureza artística, em que se estabelece, com o texto lido, 

uma intenção prazerosa. Mis especificamente, segundo Reis (2015), caracterizando-se pela 

linguagem conotativa, plurissignificativa, ficcional, de literariedade. Entre o leitor e esse texto 

inclui-se, necessariamente, a dimensão imaginária, em que se destaca a linguagem como foco 

de atenção, pois através dela se inventam outros mundos, nascem seres diversos, com suas 

ações, pensamentos, emoções (PAULINO, 2005). Diferencia-se assim, da leitura com 

princípios alfabéticos, “que conduz à tomada de consciência dos fonemas, e o ensino das 

correspondências grafofonológicas
89

” (MORAIS, 2013, p. 55). 

As CP também se enquadram na média brasileira quanto à frequência de livros lidos – 

3 a 4 livros/ano. Demonstram, em sua maioria (63%), conhecimento sobre a diferença entre o 

processo de alfabetização e de letramento, porém, 37% ainda acreditam se tratar de processos 

similares. Percebemos serem estes os sujeitos que não participaram das formações do PNAIC, 

uma vez que, por intermédio dos participantes desta pesquisa, temos observado que a 

distinção entre estes os dois processos é clara, pelo menos para uma porcentagem maior de 

sujeitos que participaram diretamente das formações do Pacto.  

Consideramos que a não distinção entre os processos afeta diretamente o trabalho 

pedagógico, uma vez que, como já ressaltamos, as CP são agentes de formação continuada na 

escola e responsáveis diretas pelo trabalho docente. Dessa maneira, não percebendo a 

distinção, têm dificultada a proposição de superação de práticas que não consideram o 

contexto de relações sociais e experiência vivida pelo aluno (e pelo professor) no ensino da 

leitura. Esses profissionais não compreenderão a importância de recuperar as múltiplas facetas 

da alfabetização (SOARES, 2011). 

                                                             
89

 Moraes (2013) sinaliza que estas correspondências associam unidades gráficas a unidades fonológicas. Podem 

ser grafemas e fonemas, mas também unidades maiores, como o encontro consonântico (por exemplo, “br”), um 

ditongo (ao), a rima (parte final da sílaba a partir da vogal) e a sílaba. 
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A consideração das atividades envolvendo a leitura literária como contributivas para o 

desenvolvimento dos alunos é quase unânime entre as CP – 96%, à exceção de 4% das CP 

que sinalizaram negativamente sobre a questão. 

Alusivo à questão acerca da importância do trabalho com literatura na formação do 

leitor literário na escola, 96% apontam ser para o desenvolvimento integral do sujeito; 74% 

indicam ser importantes para o desenvolvimento cognitivo dos alunos; 48% das CP acreditam 

que a literatura infantil possibilita, ao leitor, elevar o pensamento, desenvolvendo o 

protagonismo na infância; 41% consideram a possibilidade de ela contribuir nos afazeres 

escolares. Nesse último item, nota-se uma percentagem maior em comparação ao Grupo 2, 

que foi de 25%. Isso nos leva a refletir, assim como se fez na análise das respostas do Grupo 

2, sobre se as CP compreendem e favorecem o trabalho com esse tipo de leitura de forma 

coerente e provida de sentidos e intenções no contexto dos afazeres escolares.  

A leitura literária, como sabemos, permite-nos extrapolar o campo físico para 

habitarmos o âmbito das sensações. Porém, quando trabalhada de maneira adequada, com 

objetivos definidos e sem perder o foco na linearidade das obras, pode ser utilizada para os 

objetivos da escola. Para esse entendimento, amparamo-nos em Soares (2011), que 

compreende o uso da literatura destinada às crianças, no espaço escolar, produzida para a 

escola, para ser consumida na escola, como passível de ser integrada, de maneira adequada, 

aos objetivos escolares. 

Ao analisar o trabalho com a leitura literária nas escolas em que atuam, 11% 

consideram-na importante, sendo fator integrador do currículo que hoje se apresenta 

fragmentado em disciplinas; 7% acreditam que a importância deve-se em razão de ser uma 

leitura para além da alfabetização; 15% colocam que há espaços para compartilhamento de 

leituras, pelos alunos, no ambiente escolar; a mesma porcentagem (15%) aponta que, ainda 

que com a presença das obras de literatura infantil na escola, há pouco contato das crianças 

com os livros, fator que dificulta o incentivo à formação de leitores literários nessa etapa de 

escolaridade; 15% também sinalizam que há resistência, por parte da equipe gestora e dos 

professores, na efetivação de um trabalho adequado, pois nem todos compreendem a 

importância do letramento literário. 

  

Respostas às questões do Bloco B 

 

A respeito do conhecimento sobre os documentos oficiais do PNBE (Guias), 48% das 

CP apontam conhecê-los parcialmente; 22% sinalizam que conhecem; 15% indicam que não 
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têm conhecimento e 15% não responderam a questão. Somando-se as percentagens de 

respostas que não conhecem o PNBE com a proporção que indicam que conhecem 

parcialmente, observa-se que o apontamento de Aparecida Paiva (2014) é pertinente, ou seja, 

é imperial que as políticas dessa ordem contemplem, em seu bojo, a formação de seus 

implementadores, uma vez que o Brasil possui realidades díspares dentro de inúmeros 

sistemas e subsistemas. É um trabalho complexo, porém, necessário, considerando que o 

PNBE necessita que os mediadores sejam bem formados, pois são os responsáveis pela 

aproximação do livro às crianças. 

Quando questionados sobre os documentos oficiais do PNAIC (Cadernos), 59% das 

CP responderam que conhecem; 30% sinalizaram conhecer parcialmente; 7% apontaram que 

não têm conhecimento do programa; 4% não responderam. Estimativa que indica a 

necessidade de o PNAIC ampliar seu eixo de atuação junto aos CP, desde o início das 

formações, a fim de que a política seja reconhecida e integrada à cultura da escola.  

Em relação aos textos dessas políticas, as CP apontam serem claros (59%); já 15% 

delas dizem que apenas os documentos do PNAIC o são; 7% afirmam que ambos não são 

claros e 15% não responderam. Observamos algumas anotações à parte, sinalizando que os 

documentos das políticas são claros, contudo, o que faz a diferença é a formação, o apoio dos 

formadores.  

Há uma compreensão, por parte das CP, sobre a importância da formação para o 

sucesso da implementação de programas e políticas na escola, mesmo que sejam conhecidos e 

claros. Indicam a necessidade de aprofundamento dos estudos por meio do apoio e da 

formação específica por parte da SME, mesmo tendo revelado que não participaram de 

formações para subsidiar o trabalho com o PNBE.  

Em relação ao PNAIC, 44% sinalizaram que participaram das formações promovidas 

pelo Pacto; 33% não participaram; 15% relatam terem participado de alguns encontros e 30% 

não responderam. 

Concernente à orientação aos professores para o trabalho com a leitura literária, com 

base no PNBE e PNAIC, 67% responderam que orientam; 22% apontaram que o fazem 

apenas às vezes; 15% informaram que só orientam com base no PNAIC; 7% informaram que 

não orientam os docentes por meio dos programas.  

Nesse tópico, observamos as respostas das CP com certa cautela,, pois entendemos 

que elas (as respostas) nos levam a duas vertentes: primeira, a de que os 67% das CP, ao 

apontarem, que se utilizam dos programas para nortear os professores estão se referindo ao 

PNAIC, uma vez que, em pergunta anteriormente realizada, 15% sinalizaram que não 

conheciam o PNBE e 15% não responderam a questão posta; um segundo aspecto apresenta-
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se preocupante, uma vez que parte dos 67% das CP que responderam que orientam os 

docentes com base no PNBE e PNAIC pode integrar os 48% de profissionais que indicaram 

conhecer parcialmente o PNBE. Dessa forma, podem estar capacitando professores, nas 

escolas, sem o devido conhecimento do programa. 

 Ainda sobre as orientações aos professores, questionamos quais eram as principais 

dificuldades das CP na orientação da equipe escolar (professores e demais mediadores de 

leitura) para o trabalho com a leitura literária na escola. 52% apontaram a ausência de 

formação específica para o trabalho com o letramento literário; 48% indicaram ser a falta de 

tempo em razão da quantidade de projetos/programas simultâneos desenvolvidos na rede 

municipal de ensino; a mesma porcentagem (48%) apontou que os professores, na maioria das 

vezes, organizam e planejam o seu trabalho com base nos livros didáticos (PNLD), 

reservando um tempo limitado ao trabalho com livros literários; 30% destacaram a falta de 

interesse do professor (alguns apontamentos realizados à parte sinalizam a falta de interesse 

de alguns professores); 15% assinalaram não encontrar dificuldades para orientar 

professores/mediadores para o trabalho com a leitura literária. 

 Podemos notar que a dificuldade encontrada para disseminar boas práticas de leitura 

literária nas escolas está ligada à ausência de formações específicas por parte dos órgãos 

centrais (MEC, SME). A ênfase dada à importância da formação é notória, principalmente, na 

relação que observamos ser estabelecida na Rede: a implementação de políticas, de maneira 

adequada, deriva de oportunidades de orientações por meio de formações.  

O princípio norteador dessa percepção ancora-se no entendimento de Feldmann (2009, 

p. 72) sobre “compreender o fenômeno educativo sempre como uma tarefa inconclusa e 

perspectival”. Assim, observando a ótica das CP, vê-se que os profissionais da educação não 

participam das ações de formação apenas pelo conteúdo a ser ensinado, pois, mesmo as CP 

que relatam conhecerem os programas apontam a necessidade da formação específica para o 

trabalho com a leitura literária. 

Essas profissionais mobilizam os conhecimentos/conteúdos tendo o seu cotidiano 

pessoal e profissional como referência. Assim posto, torna-se necessário olhar para elas, 

também sob o ponto de vista cultural e subjetivo. Existe uma urgência, pelos órgãos centrais, 

em observarem que não basta disponibilizar materiais, é preciso uma ação para mobilizar os 

profissionais com vistas a incorporar/aderir à política. 

Sendo os CP responsáveis próximos pela atuação e formação do professor no contexto 

escolar, indagamos se eles percebem que os docentes sentem dificuldades em serem agentes 

disseminadores de boas práticas literárias para seus alunos. 56% apontaram que notam na 

minoria dos professores; 26% também sinalizaram que sim, porém, indicando ser a minoria 
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dos docentes; 4% das CP responderam que não percebem, pois, os professores têm formação 

adequada para o trabalho com o letramento literário; 11% disseram que não observam haver 

dificuldades por parte dos professores. 

Também pedimos às CP que elencassem situações em que são oferecidos estudos, 

leituras e reflexões em torno da perspectiva literária. Apontaram ser, como nas demais 

formações, na própria escola, em momentos de HTPC e HTPP (93%); em formações 

continuadas, específicas por órgãos/setores da área (22%); por iniciativas próprias, em que 

cada docente busca realizar pesquisas, cursos, eventos acadêmicos (22%). Houve a indicativa 

por 22% das CP de que não há busca pelo docente por formações em torno da perspectiva 

literária. 

 

Respostas às questões do Bloco C 

 

A maioria das CP (74%) notam que os alunos, na escola, leem a média de 2 (dois) 

livros por semana. Esclareceram que o trabalho realizado para o incentivo à leitura literária 

acontece, principalmente, via PNAIC, sendo que 78% das CP indicaram que as atividades têm 

foco no envolvimento total dos alunos, colocando-os em destaque enquanto leitores; 59% 

relataram que o trabalho é voltado para responder questões sobre interpretação de texto; o 

mesmo quantitativo (59%) sinalizou ser para aprender novos vocábulos; 30% sinalizaram que 

as práticas preveem que os alunos respondam questões envolvendo regras gramaticais e 15% 

apontaram que não há inclusão de conteúdos literários no planejamento docente.  

Isso denota que as práticas de ensino direcionadas ao trabalho com a leitura literária 

nas escolas, via PNAIC, voltam-se, primordialmente, à parte instrumental da língua, 

suprimindo a perspectiva da multiplicidade de suportes discursivos existentes e necessárias 

nessa fase de escolaridade. Ou seja, o foco se circunscreve à escola e à formação curricular 

dos indivíduos, e não na recepção literária e/ou em projeto de formação contínua dos sujeitos 

ao longo da vida. (AZEVEDO, 2006) 

A mesma consideração pode ser retirada das respostas à questão que versa sobre como 

o trabalho é desenvolvido pelo professor: 85% das CP apontaram que se dá de forma 

dialógica e crítica (há questionamento e aprofundamento do tema abordado, os alunos 

contribuem com sua compreensão e opinião pessoal, o professor cria espaços para 

discussões); 22% das CP relataram que o professor faz a pré-seleção do livro, prepara 

atividades alusivas a ele e, em sala de aula, faz a leitura discutindo e refletindo com os alunos 

sobre os temas e as discussões pessoais; 48% discorreram que, na maioria das vezes, são os 

alunos que escolhem e leem os livros que são disponibilizados em momentos da aula quando 
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acabam as atividades escolares e 37% indicaram que o trabalho acontece de forma mecânica, 

instrumental (interessa ao professor valorizar a emissão de voz, respeito à pontuação, à 

entonação, ao ritmo adequado quando o aluno lê o livro). Foram feitos apontamentos à parte 

sobre a realização de boas práticas, contudo, apenas por alguns professores. 

Concernente à modalidade de leitura que a maioria dos professores utiliza, via PNAIC, 

para despertar o gosto pela leitura nos alunos, as CP apontaram: Leitura em voz alta pelo 

professor (96%); roda de leitura (93%); leitura autônoma pelo aluno (93%); projetos de leitura 

(85%); leitura compartilhada/colaborativa (70%); leitura feita por um convidado externo 

(15%); sacolinhas (de livros) para casa (7%); cantinho da leitura (4%); sarau literário (4%). 

O gênero literário mais trabalhado no ciclo alfabetizador, segundo as CP, é o texto em 

verso (poema, quadra, parlenda, cantiga, trava-língua), sinalizado por 74% das coordenadoras, 

seguido pelo texto em prosa (pequenas histórias/narrativas, novela, conto, crônica, teatro, 

clássicos da literatura infantil), apontado por 63%. Sobre a mesma questão, 41% das 

profissionais relataram ser o livro de imagens e 22% sinalizaram ser o livro de histórias em 

quadrinhos, dentre os quais, os adaptados dos clássicos universais. 

A visão de 93% das CP em relação ao ensino de leitura literária na rede municipal 

versa sobre ser esse o gênero que proporciona prazer ao aluno; 89% indicaram que a leitura 

literária amplia a compreensão do aluno, desenvolvendo o pensamento crítico; 85% 

discorreram que a escola está desenvolvendo, no aluno, o gosto pela leitura literária; 30% 

pontuaram que os alunos não têm o domínio sobre práticas de leitura literária; 22% colocaram 

que há predomínio do ensino gramatical sobre a leitura literária; 19% informaram que leitura 

perde na preferência para outras atividades e 11% relataram que a leitura literária acontece de 

forma muito distante do ideal, assim constituindo uma prática de ensino de pouco valor. 

Devemos nos atentar para o fato de que há a indicativa de que o trabalho, com vistas à 

leitura literária, não tem alcançado resultados satisfatórios em relação à apropriação dessa 

linguagem que se constitui, predominantemente, uma prática cultural, de natureza artística, 

estabelecendo com o texto lido uma interação prazerosa, considerando-se também, a fruição 

estética, a ludicidade e ficcionalidade da obra. 

No tocante aos espaços existentes na escola que favoreçam a leitura literária, 44% das 

CP pontuaram que contam com uma biblioteca. Porém, se entendermos biblioteca como a 

“coleção de livros, materiais videográficos e documentos registrados em qualquer suporte 

destinados a consulta, pesquisa, estudo ou leitura” 
90

, não podemos afirmar que todas as 

escolas municipais de Araçatuba possuem bibliotecas.  

                                                             
90

  Entendimento concernente ao disposto no artigo 2º da Lei 12.244 de 24 de maio de 2010. 



222 
 

A Lei 12.244 evidencia, no parágrafo único do artigo 2, que, existindo o espaço da 

biblioteca, a escola deve manter:  

 

acervo de livros na biblioteca de, no mínimo, um título para cada aluno 

matriculado, cabendo ao respectivo sistema de ensino determinar a 

ampliação deste acervo conforme sua realidade, bem como divulgar 

orientações de guarda, preservação, organização e funcionamento das 

bibliotecas escolares. (BRASIL, 2010b) 

 

 

 E, em seu artigo 3, esclarece que  

 

Os sistemas de ensino do País deverão desenvolver esforços progressivos 

para que a universalização das bibliotecas escolares, nos termos previstos 

nesta Lei, seja efetivada num prazo máximo de dez anos, respeitada à 

profissão de Bibliotecário, disciplinada pelas Leis n
os

 4.084, de 30 de junho 

de 1962, e 9.674, de 25 de junho de 1998. (Idem) 

 

O município de Araçatuba ainda não se adequou às acima referidas recomendações 

legais, não sendo vislumbradas- que se tenha público conhecimento-  medidas e ações para tal 

feito. O que se observa em relação a espaços destinados à promoção da leitura na escola são 

salas de leitura (também indicado por 30% dos CP), muitas vezes em espaços adaptados e/ou 

com ocupação e utilização divididos para outras finalidades. Esses espaços de aprendizagem 

não contam com profissionais mediadores responsáveis (bibliotecários) e a rotina de 

empréstimo é realizada pelos docentes, como pontuado por 78% das CP.  

No caso dos “cantinhos de leitura” em sala de aula, são os professores que 

acompanham os alunos na leitura. Conforme pontuam 37% das CP, esse espaço, muitas 

vezes, é o único que proporciona momentos de leitura na sala de aula, pois não há, em várias 

escolas, biblioteca ou sala de leitura. 15% das CP sinalizaram que, na escola em que atuam, 

não é permitido o empréstimo de livros, pois não há acervo suficiente para os alunos levarem 

livros para casa, razão de os momentos de leitura estarem restritos ao ambiente escolar, seja 

na biblioteca, na sala de leitura ou na sala de aula (cantinho de leitura). 

Em se tratando da formação continuada dos professores para o trabalho com a leitura 

literária, 89% das CP afirmaram que a incentivam; 70% a acompanham; 59% dela participam 

e; 4% informaram que não dão respaldo. Ainda sobre a formação, quando questionadas se 

houve formação específica para a leitura literária nas escolas da rede municipal, via PNAIC, 

44% indicaram que sim, mas “às vezes”; 41% pontuaram que não houve formação específica 

e 11% sinalizaram que aconteceram tais formações. 
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Relacionado à implantação e implementação do PNAIC na escola, 67% indicaram 

haver oportunidades para discussões (expressar dificuldades, opiniões, insatisfação, dúvidas); 

26% pontuaram que não são impostas, porém, não há oportunidades para discussões. 

Apontamentos realizados à parte indicaram a falta de tempo como causa principal para não 

haver oportunidade regular e frequente de discussão. 

  

5.4 Grupo 4: Propostas para implementação das práticas de incentivo e formação de 

leitores literários na sala de aula (contexto micro). O olhar dos Professores 

Alfabetizadores (PA): 

 

O estudo deste 4º Grupo resulta na compreensão do trabalho do PA na sala de aula, 

contexto em que, de fato, as políticas aqui tratadas são implementadas (ou não).  

Como técnica de coleta de dados entre os participantes dessa pequena parcela da 

população pesquisada (os PA), optamos, como já explanado, pelo grupo focal. Entendemos 

que a opção por esse instrumento trouxe contribuição valiosa e fecunda, para analisar como a 

política é implementada no contexto de sala de aula com vistas à leitura literária, no período 

de alfabetização. Isso porque, ao privilegiarmos o professor, por meio de comunicação direta, 

com liberdade de expressão e interação, possibilitou-nos compreender, de maneira mais 

efetiva, a dinâmica  sobre como o docente recebe e coloca em prática (ou não), os programas 

no município. 

Por intermédio do grupo focal, abordagem também conhecida na pesquisa qualitativa, 

como compreensiva, nos possibilitou: entender os referenciais em que os PA se amparam para 

o trabalho na escola; compreender os problemas vividos na sala de aula; inteirarmo-nos sobre 

suas possíveis soluções; ouvir as discussões prementes na escola; entender as práticas 

pedagógicas utilizadas e conhecer a dinâmica em que se dá a formação na escola.  

Essas questões se constituíram parâmetros importantes na pesquisa e, como nos 

questionários e análise bibliográfica e documental, nos ajudaram responder a problemática 

apontada. 

Assim, compreender a visão dos PA foi fator preponderante na análise, razão pela 

qual, optamos em trazer, em cada tópico abordado, trechos das discussões, tentando não 

suprimir, demasiadamente, os apontamentos realizados
91

.  

                                                             
91

 Ainda que, muitas vezes, as construções discursivas apresentem pequenos desvios gramaticais e marcas 

frequentes de oralidade, a ação preferencial foi a de reproduzir, com fidelidade, o texto manifestado no processo 

de desenvolvimento do grupo focal. 
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Nossa preocupação no planejamento e na aplicação da técnica voltou-se a evitar que se 

transformasse em entrevista coletiva, como alertado por Gatti (2009) mas, ao invés, lançar 

tópicos, acompanhar e mediar as discussões em um sentido participativo, entre moderador – 

participantes e entre os próprios participantes.  

Reiteramos que as seis PA serão apresentadas como P1, P2, P3, P4, P5 e P6. A análise 

do conteúdo das comunicações será apresentada ao final de cada tópico, com a finalidade da 

interpretação dessas comunicações (Bardin, 2016). Há que se dizer que a análise foi 

construída de forma concomitante à condução do grupo e durante a transcrição, envolvendo, 

no entendimento de Gatti (2009), tanto a análise temática quanto uma análise das interações. 

 

Respostas às questões do Bloco A 

 

Este Grupo constitui-se, por seis PA, mulheres, com idade entre 33 a 58 anos. 

Observou-se que o grupo apresentava experiência na docência e maturidade para participação 

em espaços de discussão que preveem a intersubjetividade. 

Após dinâmica de apresentação dos participantes, iniciamos a discussão com o tópico 

alusivo à concepção das PA sobre alfabetização e letramento. Embora 50% das PA tenham 

ficado, inicialmente, em dúvida sobre essa diferença, após a discussão, foi unânime a 

concordância de que os dois processos (alfabetizar e letrar) são diferentes, porém, 

complementares. Recorreram às formações do PNAIC, para validar o posicionamento. 

Relataram serem processos diferentes, mas, concomitantes. 33% colocaram não ter essa 

concepção, antes da formação do PNAIC. Acreditavam que, se a criança estivesse 

alfabetizada, já era o suficiente. Porém, há entendimentos, no interior do grupo, de que o mais 

importante é o letramento.  

Quanto ao conhecimento sobre essa distinção, 67% das PA o creditam às formações, 

na perspectiva sócio-interacionista, do Pró-Letramento e do Ler e Escrever. De acordo com as 

professoras, o PNAIC acrescentou muito, contudo, já haviam passado a considerar essa 

diferenciação a partir dos programas anteriores (Pró-Letramento e do Ler e Escrever). 

Citamos um momento da discussão para ilustrar nossa percepção, quando a P6 relata que:  

 

Por exemplo, é possível trabalhar uma parlenda e alfabetizar por aí (por 

meio do trabalho com a parlenda). Letras e sílabas estão dentro do texto. 

Temos que trabalhar concomitantemente (alfabetizar e letrar). Antes me 

falavam que poderia trabalhar um convite, por uma semana, um mês e, eu, 

não acreditava. Hoje eu sei que isso é verdadeiro, pois é possível inserir, 

trabalhar muitas coisas dentro do convite, dentro da parlenda. Hoje meus 

alunos interpretam mais, produzem mais. Agora estou trabalhando regras 

de jogos, mas, antes de trabalhar regras de jogos eu trabalhei o Ivan Cruz 
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(pintor), pois as telas dele retratam brincadeiras, têm muitas cores. Então 

eu comecei por ele, pelas obras deles, pelo estudo das brincadeiras. Meus 

alunos estão listando as brincadeiras. Também estou usando material do 

Ler e Escrever. Eu achava que só o modelo antigo (tradicional) era o 

correto, agora percebo que não. Procuro inventar da minha cabeça também, 

tentando encaixar o conteúdo dos livros e o que eu quero trabalhar. 
 

A P6 exemplifica seu posicionamento, citando que irá trabalhar com o livro Quer 

brincar de pique-esconde? (Isabella e Angiolina/Editora FTD) para contextualizar com as 

brincadeiras que irá promover com as crianças. Comenta:  

 
A todo o momento é possível trabalhar regras de jogos ali, nas brincadeiras 

e na leitura. Aí eu vou finalizando com brincadeiras na quadra. Assim, eu 

acho que alfabetizar e letrar caminham juntos.  
 

P1 enfatiza:  

Essa criança que você faz voltar, analisar e refletir novamente, como ela 

teve a concepção dessa conta armada e montada, o que ela faz é exatamente 

pegar qualquer número que está no problema e vai testando. [...] Todos nós 

(professores) enfrentamos isso, quase que em 80% das crianças.  

 

A P1 indica que essa concepção acerca da importância do letramento tem mudado, 

principalmente depois do PNAIC e do livro LER (Ler e Escrever).  

A P2 menciona sobre a importância do trabalho com desafios na sala de aula. Cita um 

livro de poemas – Poemas problemas (Renata Bueno/Editora do Brasil) para exemplificar: 

 

É uma delícia trabalhar com esse livro porque tem charadinhas e 

pegadinhas e as crianças ficam loucas para trabalhar um poema por dia.  

 

Prossegue contando que a autora é maravilhosa. Relata que a mãe da autora era 

professora de matemática e ela era apaixonada pelo jeito como a mãe ensinava. Assim, ela 

escreveu o livro que as crianças adoram. As crianças, segundo a P1, conseguem assimilar o 

que é proposto, em diferentes disciplinas, quando da integração de livros de histórias infantis. 

Cita exemplos dos poemas do livro indicado pela P2. 

A P4 indica o livro Meu Hamster é um gênio (Dave Lowe/Coleção Cheiroso e bem 

travesso/Editora Valentina Ltda.). Relata sobre o livro que conta a história de um menino que 

tem dificuldade para aprender matemática. Essa PA refere ter optado por fazer a leitura por 

capítulo, que trazem algumas comandas (desafios) propostas pelo Hamster, que vão ensinando 

o menino a aprender a matemática, sem que ele se dê conta disso. As demais PA se interessam 

e a professora repassa as informações sobre o livro, inclusive falando sobre a capa que já dá 

pistas, permitindo inferências sobre a história.  
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Os livros de literatura infantil auxiliam no ensino da matemática e em 

outras disciplinas, desenvolvendo o raciocínio lógico, ensinando a 

compreensão textual e a resolução de problemas. (P4) 
 

A pesquisadora-moderadora retoma a proposta inicial (se há diferença entre o processo 

de alfabetização e de letramento). O grupo afirma que sim.  

 

Análise: Observou-se que as PA entendem que os processos são distintos, contudo, 

nota-se certa confusão sobre a “inadequada e inconveniente fusão dos dois processos, com 

prevalência no conceito de letramento” (SOARES, 2004, p. 4). Embora citem exemplos da 

interatividade nas práticas cotidianas, notamos certo distanciamento sobre os preceitos da 

alfabetização. Acreditamos que tenderam para a discussão pautada no letramento (“curvatura 

da vara”), uma vez que acentuaram a dificuldade de os alunos não compreenderem o que 

leem, enfatizando exemplos em casos de resolução de problemas em matemática.  

Destacamos a referência das PA à contribuição dos programas que antecederam o 

PNAIC – Pró-Letramento (Governo Federal) e Ler e Escrever (Governo Estadual Paulista), 

que já haviam auxiliado as professoras a conceber a diferenciação entre alfabetizar e letrar, 

vindo o PNAIC a reforçar tal distinção.  

A tendência à inserção da leitura da palavra às práticas sociais de leitura e escrita, 

talvez se justifique pela questão defendida por Magda Soares, de que, no Brasil, como já 

discorremos no capítulo primeiro deste estudo, o ingresso do termo letramento no processo de 

aprendizagem da leitura e da escrita se deu de forma inadequada, provocando uma 

inconveniente fusão dos dois processos, com prevalência no conceito de letramento, caminho 

diverso dos trilhados na Europa e nos Estados Unidos, em que o processo aconteceu de forma 

independente em relação à discussão da alfabetização (SOARES, 2004).  

Sardinha (2007) traz um entendimento que sintetiza nosso posicionamento de que, 

independentemente do evoluir dos conceitos de letramento/literacia, em leitura é necessário 

aprender a ler, decodificar corretamente, com eficácia, aprender a compreender o texto 

escrito, o que requer técnica e sistematização. Percebe-se que o PNAIC auxiliou na distinção 

dos termos, mas não significou uma mudança substancial no entendimento das PA, que citam 

muitas atividades contextualizadas com o uso de livros de literatura infantil e outros materiais, 

fator, a nosso ver, importante e rico. Contudo, o termo alfabetização ficou ofuscado, quase 

não foi mencionado. Há, aqui, importantes reflexões: o risco da desinvenção da alfabetização, 

citada por Magda Soares, e, com base na mesma autora, o uso adequado dos livros infantis na 

escola, considerando a literatização da escolarização infantil (SOARES, 2011). 
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Notamos que os livros de literatura infantil
92

 são muito utilizados nas práticas de 

ensino. Dessa forma, sem desconsiderar a necessidade do trabalho com a leitura em qualquer 

suporte, atividade “culturalmente enriquecedora e linguisticamente fertilizadora da capacidade 

de definição do sujeito e de interacção com o mundo” (AZEVEDO, 2007, p. XIII), torna-se 

imprescindível darmos atenção aos textos trabalhados na escola. Isso porque, segundo a 

concepção do autor, ao selecionarmos esses textos para partilharmos com os alunos é preciso 

que sejam relevantes, semanticamente significativos, tendo algo a comunicar aos seus leitores. 

 Azevedo ainda faz um alerta sobre o risco do trabalho com a leitura, quando não se 

considera tais preceitos, uma vez que poderíamos enveredar por caminhos já conhecidos 

como o da desmotivação à leitura, cujas consequências pautam-se ao insucesso e abandono 

escolar. Observa o autor que: 

Não descurando as propostas de textos cujas funções a exercitar sejam 

fundamentalmente heurísticas e de pesquisa de informação, consideramos 

que a promoção do gosto e prazer pela leitura se concretiza quando os textos, 

sendo semanticamente ricos, apelam, pelos seus espaços em branco e 

elementos não ditos, explicitamente à cooperação interpretativa dos seus 

leitores e ostensivamente prometem/sugerem múltiplos percursos de leitura. 

(AZEVEDO, 2007, p. XIII) 

  

Daí nossa preocupação com a problemática apontada nesta pesquisa, subjacente ao 

trabalho com a formação do leitor literário. É preciso que se tenha claros os objetivos da 

atividade. 

Concernente ao entendimento sobre o conceito de leitura literária, segundo tópico 

lançado ao grupo, a discussão se inicia com a P1, citando a educadora Carla Tocchet 

(professora especialista em alfabetização, já mencionada no Grupo 1 de análise – contexto do 

item PNAIC), formadora do Programa Ler e Escrever e que já participou de cursos de 

formação sobre alfabetização e letramento aos professores de/em Araçatuba. Segundo a P1:  

 

A Carla Tocchet, em momento de formação, citou que a leitura literária foge 

do ambiente escolar, palavras de Carla. Ela relatou que, inclusive, os livros 

que a gente lê para as crianças são muito pobres e não devem mais ser 

pautados por diálogos.  

 

A P1 cita o exemplo:  

 

“Ele falou:” (se referindo à estrutura básica de um diálogo com dois pontos e 

travessão). A gente tem que sair do ambiente escolar para fazer essa leitura.  
 

                                                             
92

 Pautamo-nos nas referências de livros indicados pelas PA. Salienta-se que não podemos afirmar se os livros 

são de potencial literário ou incluem-se em outras finalidades de leitura (obter informação precisa, seguir 

instrução, roteiro, aprender). 
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A P2 complementou:  

 

Para não escolarizar o livro, pois temos que tomar o cuidado de não fazer 

com que a leitura literária vire paradidática. Então a gente tem que ter bem 

essa distinção. Carla Tocchet fala que se vamos começar um gênero, a gente 

tem que começar pelo puro, o principal, pela essência, não menosprezar 

pelo fato do meu aluno ter 5, 4, 3 (anos). Mas, se trabalharmos conto, você 

vai trabalhar irmãos Grimm, os contos clássicos, o conto tradicional para 

depois ir trazendo para a realidade dessa criança. Não podemos deixar a 

leitura literária ser escolarizada, porque corremos esse risco em razão da 

escola, talvez, ser o único acesso da criança a esse tipo de livro (clássicos), 

a gente escolarizar tudo e aí, ele (o aluno) vai perder esse interesse. Ele (o 

aluno) vai achar que todo o livro é para o estudo e não para o prazer [...]. 

Em minha sala nós lemos por prazer, para se divertir, se emocionar, para 

gostar. Não fazer a cobrança em cima da leitura, cobrar uma atividade 

custosa sobre a leitura. Leitura para deleite mesmo. 

 

A P4 colocou:  

 

O livro que eu troco com eles durante a semana eu não cobro na sala de 

aula, sabe por quê? Eu mando um texto para leitura, de qualquer livro (Ler 

e Escrever, paradidáticos de Ciências, etc..). Eu escolho um texto para eles 

treinarem a leitura, então, leitura semanal. Na próxima segunda-feira, eu 

tomo a leitura desse texto. Agora a leitura da biblioteca eu não cobro, eu 

deixo à vontade. 
  

A P1 complementa que o PNAIC deixou essa questão clara: possibilitar que o aluno 

fique à vontade na leitura de livros de literatura infantil e pontua que o PNAIC foi muito 

importante nessa questão. 

  

A P4 acrescentou:  

O único exemplo que não gostei foi o de eles colocarem nos livros exemplos 

e contextos que eram lá do Nordeste, não fazendo parte de nosso contexto, 

contradizendo com os princípios/conceitos do próprio programa.  
 

A P1 relatou:  

O PNAIC foi tardio, porém, o Ler e Escrever veio com essa inovação, só que 

ele veio sem nos dar pauta de nada. Ele foi jogado na Rede e a gente, 

infelizmente, o deixou muito tempo nas bibliotecas, e quando se pegava o 

LER, se você não ler o manual corretamente, certinho... não consegue 

trabalhar adequadamente. 

  

A P6 interpelou que: o importante é ler o manual.  

 

P1: Então, mas quem faz isso?  
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A P6 relata que “mastigou” o livro quando estava com o 2º Ano.  

 

A P1 continuou: 

Depois que a gente viu a importância que ele tinha antes (o LER). Só que 

ele já tinha essa riqueza que encontramos no PNAIC, só que ficou muito 

tempo parado e infelizmente, vocês me desculpem, eu tendo comido o 

manual e tido aula com a Carla (Carla Tocchet), minha visão do LER foi 

outra. Então assim, eu acho que o LER foi jogado na Rede e, infelizmente, a 

gente não sugou o necessário.  
 

A P6 questiona: 

Mas sabe por quê? Vou te falar. A minha Coordenadora Pedagógica passou 

para mim o LER, passou para todas as professoras, mas, vou ser sincera 

gente, não foram todas as professoras que se interessaram. Falo isso com 

toda a sinceridade. 
  

A P1 responde:  

É o que eu estou colocando. Quem está lá e pegou o manual para estudar, 

para sugar, teve o entendimento. Aquelas outras (outras professoras) que só 

pegavam o livro e aplicava a atividade, sem conexão, falavam que a 

atividade era tonta. 

 

Análise: Neste item, observamos que não houve um posicionamento claro, 

semelhante ao Grupo 3, permitindo-nos uma percepção sobre o que entendem por leitura 

literária. As professoras citaram a formação da professora Carla Tocchet, indicando que a 

leitura da literatura infantil não pode ser realizada no ambiente escolar, incorrendo na 

possibilidade de escolarizá-la. E isso, segundo as PA, não é bom (escolarizar o livro de 

literatura). Percebemos que a discussão acerca da leitura literária e o seu uso na escola, 

considerando o PNBE e as Caixas do PNAIC, que- reforçamos- são produzidos e destinados 

ao consumo na escola, padecem de definições claras e propostas práticas consideradas 

significativas para a constituição de um projeto pessoal de leitura em contexto escolar nos 

diferentes níveis de ensino. 

Entendemos o posicionamento das PA, já relacionando com a questão que será posta 

no Bloco B de análise, referindo-se ao conhecimento, por parte das professoras, sobre o 

PNBE: uma concepção simplista sobre a relação escola e literatura infantil, bem como sobre o 

material do Programa (os Guias). 

É voz uníssona que a questão, tão debatida e nunca resolvida, sobre a presença da 

literatura nos contextos de aprendizagem, precisa ser considerada nas formações dos 

professores, a fim de que se dissipem entendimentos equivocados. Contudo, é preciso que as 

concepções que sustentam e defendem a presença da literatura infantil na escola, a exemplo 
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do PNBE, sejam mais bem delineadas. Torna-se essencial discutir as perspectivas que são 

apontadas por Soares (2011), tentando analisar as relações existentes entre o processo de 

escolarização e a literatura. 

Outra análise importante advinda desse ponto da discussão foi observar que tanto a 

concepção sobre a leitura literária, quanto o trabalho decorrente dela, na escola, para a 

formação do leitor literário, necessitam de uma diretriz sólida na Rede de Ensino, com vistas a 

superar carências de orientações/formações claras, mormente no âmbito escolar. 

Essa constatação deriva dos dois grupos de análise (Grupos 3 e 4): verificou-se que, 

apesar das boas intenções, das práticas desenvolvidas pelas PA, utilizando-se de livros de 

literatura infantil, de seu conhecimento de diversos títulos de livros, da compreensão 

conceitual acerca da leitura literária, a adequabilidade do uso dos textos literários é diminuta e 

irresoluta. Notamos uma ambivalência no uso dos livros de literatura. 

Importante salientar que não é nossa intenção apontar culpados em âmbito da escola e 

da secretaria de educação. Contudo, tendo o município um sistema próprio de ensino, nossa 

análise vislumbra que o planejamento, as orientações e intervenções (formação) devem partir 

da gestão do sistema, responsável por definir diretrizes sólidas para implantar e implementar 

políticas educacionais, bem como realizar o acompanhamento delas. 

É preciso considerar que, a cada novo ano, novos professores são efetivados, 

contratados. Novos CP são designados. A educação é dinâmica. Assim posto, as formações 

precisam ser contínuas. 

Decorrente desse item, sobre o entendimento da leitura em suporte literário, partimos 

para o ponto seguinte: saber se os PA são leitores. Lançou-se à discussão se os mesmos se 

consideravam leitores, visto que, em ambos os programas, esses educadores são peças 

basilares para a formação leitora das crianças. Todas as professoras se consideram leitoras. A 

média de leitura é de 2 a 3 livros /ano- (abaixo da média nacional) - realizada, geralmente, no 

recesso de julho e nas férias de janeiro. Há uma exceção (P5), que afirma ler dois livros a 

cada mês.  

Relataram que liam mais. Porém, em razão da necessidade em dobrar período de 

trabalho e da burocratização do processo de ensino (planilhas, semanários, relatórios, projetos 

solicitados e da participação em campanhas e concursos promovidos pela SME e outras 

instituições, documentos diversos) estão sobrecarregadas.  

Referem que gostam de ler, mas, não dispõem de tempo. Realizam mais leituras 

específicas para estudos, para instrução conceitual. Sentem falta da leitura por prazer, para 

deleite. Aproveitam a leitura para deleite, realizada aos alunos, para saciar o desejo de ler. 

Emocionam-se ao realizar a leitura deleite para as crianças. (Emocionaram-se ao relatar). 
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Citaram livros que as marcaram e as emocionaram quando fizeram a leitura com os 

alunos: Um trem de janelas acesas (Teresa Noronha/Coleção entre Linhas/Editora Atual); 

Bebê do coração (Thelma Kracochansky Laufer/Editora Callis); Tarsila, menina pintora 

(Lúcia Fidalgo/Editora Paulus); Uma rua como aquela (Lucília Junqueira de Almeida 

Prado/Editora Planeta Brasil). Foram momentos em que, segundo as PA, realizaram-se 

conexões e houve troca de experiências, pois as leituras transportaram emoções e vivências. 

O grupo de professoras demonstrou maturidade nos relatos, o que ficou evidente em 

razão da sensibilidade contida nas palavras, como uma espécie de déjà vu, de criação de 

imagens de situações já experimentadas. Evidenciou-se, também, que não realizam leituras de 

literatura produzida para adultos, com exceção da P5.  

Mesmo sabendo que a literatura não tem como certo um destinatário específico (sendo 

nítido, somente o remetente) espera-se do professor, ou de qualquer outro adulto, que tenha 

possibilidade de contato com literatura produzida para a esse público também. A literatura de 

potencial recepção adulta precisa fazer parte do cotidiano do professor. Há, de fato, um 

diferencial entre literatura infanto-juvenil e literatura adulta no tocante ao conteúdo. Dizemos 

isso, sem subjugar a capacidade e a inteligência da criança, mas por considerar os estágios de 

desenvolvimento do sujeito (FERREIRO e TEBEROSKY, 1984), a intencionalidade da 

leitura e a potencialidade da recepção da obra (AZEVEDO, 2013).  

Segundo o autor, “ler é construir sentidos”. Azevedo ainda reitera que “se o texto é 

obra do autor, a leitura é uma actividade de reconstrução da significação por um leitor que lê 

o texto à luz do seu universo de referências”. (AZEVEDO, 2007) 

No que diz respeito à importância da leitura literária, no ciclo alfabetizador, o grupo 

pontua, em unanimidade, que é contributiva ao desenvolvimento dos alunos. A P5 sinaliza:  

 

Eu percebi bastante melhora na compreensão dos textos e nas produções 

escritas, na identificação de alguns elementos gramaticais como pontuação, 

as referências que eles vão fazendo, comparações. Eu achei bem bacana. 

Isso melhorou bastante a leitura, nas atividades de história e geografia. Eles 

conseguem trazer esse conhecimento com as leituras das obras literárias e 

vão trazendo para outras leituras, também. Eles começam a fazer conexões. 
 

A P1 reforça a discussão relatando que é importante, também, para despertar a criança 

ao desejo de ler os livros comentados e indicados pela professora e para reconhecer o autor 

dos livros em outras leituras e nos comentários pela TV. A P5 menciona que tem falado 

bastante sobre autores de livros com os alunos, até por indicação da Carla Tocchet e eles os 

reconhecem quando assistem à TV.  
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Eu fiquei impressionada porque eles são uma turma do bairro. Então eles 

têm recursos e uma estrutura melhor e eles assistem o Discovery, TV Escola, 

TV Cultura e trazem (essa experiência) para a sala. (P5) 

 

A P2 coloca que, no primeiro bimestre, costuma apresentar os autores para os alunos. 

Assim, eles conhecem Ziraldo, Moacir de Souza Filho, Fernando Caparelli.  A cada semana, 

relata trabalhar um autor como Tatiana Belinky, Monteiro Lobato, ...  

 

Eu achei tão engraçado o trabalho com Monteiro Lobato. Nós temos uma 

coleção que a história é em quadrinhos. Eles (os alunos) quiseram ficar 

duas semanas com os livros e trocarem entre eles, por conta das várias 

histórias. Então, assim, quando a gente volta a trabalhar com outros autores 

como Tatiana Belinky, Ana Maria Machado, os alunos já mencionam 

“Professora, elas escreveram isso. Isso nós já vimos em outro livro”. Eu 

reitero para eles buscarem os livros na biblioteca, eu acho isso importante 

para eles. [...] eu trabalho os livros do PNBE que são traduções.   Eu falo de 

onde ele veio (se referindo à origem do livro), nós lemos um da Grã-

Bretanha essa semana, um do Chapeuzinho Vermelho da versão masculina – 

Chapeuzinho Vermelho, Uma aventura borbulhante (Lynn Roberts; 

ilustração de David Roberts; Editora Zastras). Eu falei onde fica a Grã-

Bretanha, quem fez a tradução, o que é essa tradução que é passar para 

nossa língua. Então eu acho que isso enriquece de uma forma, que nossa 

conversa vai ficando mais rica. Eles sabem e falam “Professora, esse é o 

ilustrador”. Eu faço questão de colocar todos os dias para leitura deleite, o 

nome do livro, do autor, do ilustrador e editora. E a gente faz todos os dias, 

porque eles têm toda essa bagagem. Eles vão falando que já viram esse 

autor, ou esse ilustrador. Eles vão até o caderno para verificar de qual 

história. Então, isso enriquece, como se a gente estivesse enriquecendo a 

vida literária deles. Eu acho isso muito importante. (P2) 
 

 As professoras seguem a discussão relatando sobre a rotina de empréstimo de livros 

que ficam na sala de aula ou na biblioteca (no caso de escolas que contam com o espaço). São 

os próprios professores os responsáveis pelo empréstimo. Acreditam que essa prática 

contribui para a formação do hábito leitor. Comentam que os alunos ficam esperando o dia 

estipulado para a troca. Há muito interesse pelos alunos em ler as histórias comentadas por 

amigos e pela própria professora. 

A P4 relata que  

indicar livros ao aluno é muito bom, porque eles se interessam – a 

professora leu então, eu também vou ler. Eu tenho livros na sala. Eu tenho a 

Kelly. A Kelly é uma aluna de reprova, ela não frequentou o 1º ano e nem o 

2º porque ela teve leucemia, então ela não é alfabetizada, ainda. E, hoje, eu 

falei tanto de uma coleção de contos que a gente tem e eu mostrei, olha isso 

é legal, porque as crianças vão se aventurar nas histórias, eles vão para 

determinado lugar... E, eu, os levei até a biblioteca, porque as meninas 

estão usando a biblioteca com o data show (em outro projeto), aí eu peguei 

aquele monte de livrinhos e levei para a sala e levei, também, aos que não 

são alfabetizados, alguns livros que tem a letrinha caixa-alta. Aí a Kelly 

pegou o livro de contos. E eu falei, e agora Jesus, o que faço? Eu falei, Kelly 

você não quer pegar esse daqui? Esse daqui tem a letrinha melhor para 
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você ler. Aí ela olhou para mim e disse: “eu posso tentar? ” Eu falei: pode! 

As vezes a gente passa por essas situações. Os alunos dão o retorno para a 

gente.  

 

 Análise: Notamos que as PA, ao relatarem as experiências sobre as contribuições da 

literatura no ciclo de alfabetização, sinalizam que auxiliam no desenvolvimento global do 

aluno- aspectos cognitivo, emocional, relacional, etc. Há um crescimento intelectual e para a 

autonomia das crianças, segundo as professoras.  

Durante a discussão, citaram exemplos de leituras com textos do livro didático, de 

fichas técnicas. Fato que nos leva a observar que o trabalho das professoras não é direcionado, 

apenas à leitura em suporte literário, mas, contempla diferentes tipologias textuais. 

 O grupo, a nosso ver, procurou demostrar preocupação em favorecer ao aluno, a 

leitura por prazer, para fruição estética e como suporte informativo. Os sujeitos participantes 

sinalizaram a contribuição, também, nos afazeres escolares, fato que nos leva à reflexão sobre 

a condução eficaz das práticas de leitura que ocorrem na escola (escolarização adequada da 

literatura) (SOARES, 2011): estão sendo trabalhadas com base no contexto social, nas 

atitudes e valores que correspondem ao ideal do aluno que se quer formar?  

 

Respostas às questões do Bloco B 

 

Concernente ao conhecimento das PA sobre os documentos oficiais do PNBE, a P5 

relata que procurou o Guia do Programa, após iniciar a leitura do livro sobre estratégias de 

leitura organizado por Cynthia Girotto e Renata Junqueira de Souza
93

, obra discutida em 

formação (em andamento) com professores de duas unidades escolares. Comenta a professora 

que leu o Guia, superficialmente. A P1 relata que nunca teve contato com ele. A P6 comenta 

que é muito difícil ter acesso a esses documentos, em razão da falta de tempo para conhecer 

tanto material. Relata que, geralmente, são recursos que chegam em período de férias, aos 

quais os professores não têm acesso.  

Análise: Essa é uma discussão que se arrasta há décadas, no cenário educacional 

brasileiro – materiais, textos, formações que não chegam, de maneira eficaz, ao professor. 

É perceptível o conhecimento escasso dos professores sobre os documentos do PNBE. 

Talvez, como já sinalizamos no capítulo dois deste estudo, esse fato seja ocasionado pela 

opção do MEC por descentralizar o programa, que é destinado diretamente às escolas, não 
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 GIROTTO Cyntia Graziella Guizelim Simões; SOUZA, Renata Junqueira (orgs.). Ler e compreender: 

estratégias de leitura. Campinas: Mercado das Letras, 2010. 
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havendo uma intervenção específica das secretarias de educação por meio de equipes de 

formação.  

Ao optar por enviar os acervos diretamente às escolas (como ocorre no PNBE – 

distribuição de livros), o MEC poderia pretender a garantia de que o material não fosse 

extraviado ou que não permanecesse nos depósitos das secretarias de educação. O fato é que 

esse programa já se apresentou com muitos formatos e ainda é subutilizado nas escolas.  

Os guias do PNBE (para Educação Infantil; Ensino Fundamental; Educação de Jovens 

e Adultos), introduzidos em 2014, foram uma importante conquista, precedida de 

reivindicações pelas equipes escolares. Constituem-se em documentos de apoio importantes, 

permitindo um diálogo entre o universo literário das obras do acervo e os professores, 

voltando-se a subsidiar as práticas de leitura literária com os alunos em sala de aula, 

biblioteca, etc. (BRASIL, 2014a). No entanto, reafirmamos que os Guias continuam sendo 

pouco conhecidos no contexto da sala de aula.  

Isso equivale a afirmar que os livros de literatura infantil, alguns distinguidos pelo 

mais importante prêmio conferido pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil 

(FNLIJ), bem como avaliados à luz dos critérios de seleção praticados pelo PNBE, poderiam 

ter um destino mais profícuo na sala de aula, até mesmo porque o(s) Guia(s) que o(s) 

acompanha(m) constitui-se documento da política e configura-se material de apoio, 

possibilitando acesso dialogado ao universo literário das obras que constituem os acervos. 

(SOARES e PAIVA, 2014a)  

Segundo as autoras, que integram a equipe do Ceale/UFMG, o material propõe 

orientação para o uso desses acervos na escola, principalmente em sala de aula, fomentando 

“discussões pedagógicas de gêneros, autores, temáticas, competências literárias e outras 

formas de conhecimento e apreciação das obras”. (SOARES e PAIVA, 2014a, p. 7).  Em 

nosso entendimento, os Guias contribuem, efetivamente, para a circulação dos livros dos 

acervos, favorecendo o trabalho adequado com as obras e, principalmente, potencializando a 

formação para a leitura literária. Se, no entanto, não se torna conhecido, tais intencionalidades 

não se materializam. 

Alusivo ao conhecimento das PA sobre os documentos oficiais do PNAIC, o grupo 

sinaliza que tem conhecimento sobre o Programa e Cadernos, ou seja, que são diferentes as 

concepções do PNBE e do PNAIC.  

A P1 relata haver um abismo entre os dois programas. A P3 comenta que o PNAIC fez 

muita diferença em sua atuação. O grupo relata que o PNAIC fez a diferença até para o uso 

dos livros do PNBE e de outros materiais que, segundo os documentos do PNAIC, já estariam 

na escola, antes da sua implantação. A P6 relata:  
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Eu cheguei na escola (depois das formações do PNAIC) e já fui pedindo 

para a coordenadora pedagógica os jogos do Projeto Trilhas. Porque na 

verdade eu comecei a fazer o curso (Trilhas) e parei em razão da cirurgia 

de minha mãe. Em outras escolas em que lecionei tinha o material e acho 

ele importantíssimo, riquíssimo. 
 

O grupo relata que utiliza bastante o material do Trilhas, bem como os da formação do 

PNAIC. A P2 comenta que, na escola em que atua, foram encadernados todos os livros de 

Língua Portuguesa, juntos. Relatou que o material 

 

É minha bíblia. Vamos encadernar os de matemática, também. Eu consulto 

esse material sempre que preciso, para preencher fichas, ver as 

competências e habilidades e falo “meu Deus, tem umas partes que eu 

preciso voltar e focar melhor”. A parte de avaliação, por exemplo. Então eu 

o vejo como minha bíblia. Tanto de alfabetização, como de matemática. E é 

fantástico! Pra mim, eu encadernei e virou um só. Ficou deste tamanho 

(sinalizando que ficou volumoso). Foi minha amiga que fez para todas nós, 

porque não fica solto, correndo o risco de você levar um para ver uma coisa 

e outro para ver outras coisas e ir se perdendo. Então, assim, ele é muito 

importante. O de matemática é riquíssimo, pena que a gente não teve tempo 

de explorá-lo como devia.  

 

Análise: O Grupo discorre com propriedade sobre o material do PNAIC. Verifica-se a 

familiaridade com que o tratam, considerando-o, até, uma “bíblia”. Reconhecemos a 

aproximação das PA com o texto desta política, acreditando ser decorrente das formações 

recebidas via Pacto, uma vez que participaram das quatro edições do Programa; de ser o 

PNAIC uma política-fim, ou seja, é base do currículo voltado ao ciclo alfabetizador no Brasil; 

do envolvimento de equipe técnica (mesmo que em parte) das secretarias de educação; da 

possibilidade de o PNAIC integrar demais programas/projetos, materiais, acervos existentes 

nas escolas, incluindo o PNBE. 

Diante desta análise, constata-se que o modelo de formação, via PNAIC, com foco na 

sala de aula, pode ser referência na iminência de futuras implantações de políticas/programas 

e projetos nas diferentes esferas governamentais. Ao tratar o material como uma possível 

referência, consideramos os apontamentos aqui expostos, bem como outras pesquisas 

realizadas sobre o Pacto, com indicações de aprimoramentos necessários, mormente ao que se 

refere a: ser considerado política pública de estado, tendo continuidade, independentemente 

da troca de governo; contemplar a equipe gestora das escolas; respeitar os tempos escolares, 

garantindo, de fato, trocas de experiências e reelaboração de atividades e práticas; não 

acontecer de forma aligeirada;  constituir-se em um texto writerly. 
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Dando sequência à questão discutida, a pesquisadora-moderadora indagou se, quando 

esses manuais, o Guia do PNBE, os cadernos do PNAIC chegam até os professores na escola, 

há um preparo antecipado do CP, favorecendo uma mediação entre o material e os 

educadores. Interpelou se o material é repassado diretamente ao professor, dificultando a 

leitura, a compreensão e implementação de políticas/programas. Ao trazer esse assunto à luz, 

colocou, como exemplo, a possibilidade de as professoras prepararem a leitura antes de 

realizar um trabalho com o livro (anunciando-o, levantando os conhecimentos prévios dos 

alunos para incentivar o gosto pela história que será contada). Nesse sentido, questionou se há 

um trabalho de mediação da equipe gestora na escola em relação à formação dos professores 

no uso desses documentos.  

A pesquisadora-moderadora observa que o Grupo citou muito o Programa Ler e 

Escrever. Perguntou se ele foi importante. As PA relatam que sim, que foi muito importante. 

A P6 reforça: 

 Foi importante para quem se interessou, porque se você simplesmente 

repassa a atividade sem prepará-la, isso não tem importância nenhuma.  
 

A P1 cita o exemplo do PNAIC:  

 

O PNAIC nos foi dado e nós fomos amparadas. Se o LER tivesse o mesmo 

amparo, o mesmo tipo de formação estaríamos muito à frente, porque o LER 

chegou antes. 

 

A P6 relata que começou a trabalhar antes com o LER, o que foi confirmado pelas 

demais PA. A P1 reforça:  

 

Nossa visão foi muito pequena, perto do que poderíamos ter explorado. Eu 

fui ver isso o ano passado (2016), olha que dó! E vi isso com as formações 

do PNAIC, porque a Carla Tocchet que veio dar as aulas (formações). 

Então, assim, infelizmente eu explorei muito, explorei todo o CD, todas as 

músicas, mas eu achava que eu estava esgotando. Quando eu tive a aula 

(formação) com ela eu percebi que poderia ir mais além. 

 

  

A P6 corrobora com a discussão citando que:  

 

Eu usei o meu LER, todos os anos que eu trabalhei com os meus 2ºs anos até 

o final, tudo! Esgotei o livro. É um material muito rico. Explorei tudo! 

 

A P4 coloca:  
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Eu costumo pedir para as outras professoras segurar esse livro do LER (2º 

Ano), no final do ano letivo, para o trabalho com leitura, em outras salas.  
 

O grupo sinaliza que também faz o mesmo procedimento. Foi interessante observar 

que, quando as PA descobriram identidades nos procedimentos que utilizam, expressaram 

alegria e alívio.  

A P4 realça que o referido livro possui muitos textos para leitura deleite e recebe 

apoio da P1 que anuncia 

 

É uma oportunidade de todos os alunos terem acesso ao mesmo texto. Como 

não são trabalhados todos os textos, eu acabo trabalhando com os alunos do 

3º ano. Este livro de texto do LER para os 2ºs anos é muito bom.  

 

A P6 reitera que deixa esses livros nas colmeias (móvel para guardar material 

pedagógico na sala de aula de sua escola) e comenta:  

 

Agora estou trocando os livros de literatura que ficam em minha sala, 

porque muitos livros  os alunos já terminaram de ler, e eu estou substituindo 

pelo livro do 2º ano do LER. Eles estão amando. Peço para não colocar os 

nomes nos livros. Eles leem, depois guardam nas colmeias.  
 

A P4 relata que “segura” o livro até o final do 3º ano, depois devolve para os alunos. 

Assim como ela, as PA mantêm o livro por mais um ano para poder explorá-lo na sua 

totalidade, pois o consideram rico e apropriado, trazendo cantigas, parlendas, adivinhas, 

contos. Relataram que os alunos até copiam para os pais lerem também.  

A P3 faz uma ressalva:  

 

Olha, sinceramente, para os 1ºs anos, o que gosto de trabalhar com eles é a 

parte das brincadeiras do Ler e Escrever. Porque já pedi o manual, pedi 

informações e não souberam me informar como trabalhar o livro de uma 

maneira que envolvesse mais as crianças. No início, o material é muito 

fragmentado, já li o manual, isso nós fazemos em sala e trabalhamos 

bastante. Contudo, o material do Ler e Escrever para o 1º ano é falho, muito 

fraco. Utiliza uns nomes (se referindo aos nomes de índios) que, às vezes, 

nem a professora sabe repetir. Então eu acho que é uma coisa muito longe 

da realidade deles. Eu trabalho sobre os índios, mas, trabalho com os índios 

que habitavam essa região. Agora os índios da Amazônia são difíceis para 

eles visualizarem.  

 

 

A P6 coloca que trabalhou com o material do 1º ano em 2016 e relatou à sua CP que 

o linguajar não era apropriado para o 1º ano. A P3 concorda com as colocações da P4 e P6, 

faz a ressalva, em relação ao livro Jogos e Brincadeiras do Ler e Escrever para o 1º ano. 

Relata que, também, tem a preferência por ele. A P6 reafirma a predileção pelo trabalho com 



238 
 

as obras do Ivan Cruz que possibilita um melhor trabalho com sequência didática. O grupo 

sinaliza que precisam de um apoio maior para aproveitar os materiais dos programas. Pedem 

amparo, auxilio no entendimento dos materiais. 

A P5 coloca que:  

 

Só passei a ter uma visão melhor do Ler e Escrever em razão da formação 

do PNAIC. Esse programa foi suporte e agora eu consigo montar (planejar) 

minhas aulas de maneira adequada.  

 

A P4 informa: 

 

Os livros do LER para o 3º ano têm muitas leituras, eu gosto muito. Poemas, 

músicas. Você pode colocar cada turma para ler um verso, realizar um 

jogral, cantar. Têm contos, fichas técnicas. É muito bom. Sem contar a 

matemática que é perfeita.  

 

Informa a P4 que esse programa (Ler e Escrever/Matemática) foi substituído pelo 

EMAI. Lamenta que o EMAI não tenha material impresso e isso foi uma grande perda para os 

alunos e professores. A P5 lembra-se do livro Ler e Escrever Apoio, que foi maravilhoso. Há 

unanimidade no grupo dizendo que se houvesse material impresso do EMAI para as crianças, 

na íntegra, seria muito bom. Consideram o livro bonito, atrativo, possibilitando desafios e 

aguçando o interesse das crianças. Tem todos os anexos dos jogos e os alunos podem 

confeccionar o próprio jogo; porém, afirmam que a escola não possui recursos para a 

impressão colorida para todos os alunos. 

A P1 relata que os alunos gostam muito. Cita o exemplo do livro didático que está 

utilizando em 2017. Menciona:  

 

Tem o relógio, hoje nós trabalhamos com a figura sobreposta de 

matemática. Eu falei: eu vou cortar e vocês vão levar para montar o relógio. 

Eu coloquei a presilha, fizemos as horas, vocês precisam ver que gostoso. 

Fizemos os dadinhos de papel e aí eu coloquei cada um no seu saquinho. 

Coloquei no armário. Eles trabalharam com o jogo dos três dados, 

trabalharam com a ficha sobreposta. Então, assim, eles gostam muito dessa 

questão de jogo de montar, de fazer, de construir juntos. Isso é muito 

bacana e acho que isso aí é preciso fazer.  
 

A P1 reforça:  

Isso é preciso e válido. Hoje trabalhei sólidos geométricos e foi muito bom.  

 

A P2 questionou o porquê estavam falando sobre EMAI, que não é literatura. Todos 

riram. Pediram desculpas à pesquisadora-moderadora, justificando a ansiedade e a 
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necessidade de externar as experiências exitosas, bem como colocar sobre o que não 

consideram produtivo. 

Entendendo que não esgotaram o assunto, lembraram que, para o EMAI, está 

havendo uma formação na Diretoria de Ensino (órgão estadual) às quintas-feiras, voltada aos 

4º e 5º anos. A pesquisadora-moderadora optou por deixá-las dar sequência ao debate, 

respeitando o desejo das PA. Essa opção também resultou da percepção de que a discussão 

era produtiva, dando pistas sobre o entendimento dos materiais e a implementação de políticas 

educacionais, mesmo não tendo como foco a formação do leitor literário. 

 A P2 explicou que, para a formação voltada ao EMAI, foi um convite à escola. 

Porém, como a formação seria realizada durante a semana, para os professores ficou inviável. 

Comentou que são 27 encontros (19 às 22h) e, para quem tem filhos pequenos e mora em 

outra cidade, é praticamente impossível. Relatou: 

 

Se fosse no sábado, teríamos mais disponibilidade para participar. Quando 

minha CP falou que eu poderia ir (lecionando para o 2º ano) eu analisei que 

terminaria em outubro, e vir de Birigui (cidade onde reside, distante 15 km, 

aproximadamente) até Araçatuba, fica muito pesado, é muita coisa para a 

gente. 

 

 

A P4 informou que, no ano de 2016, participou da formação para o EMAI, divulgada 

pela Diretoria de Ensino, tendo sido ela a única participante entre os 750 professores da rede 

municipal. A P2 relata que não ficou sabendo, embora a P4 tenha revelado acreditar que o 

convite foi enviado a todas as escolas. Comenta: 

 

Quando cheguei lá, havia o pessoal de Santo Antônio do Aracanguá, 

Valparaiso, toda a região e só eu da rede municipal de Araçatuba. Quando a 

Orientadora Pedagógica da SME foi em minha escola eu disse: que vergonha, 

somente eu fazendo o curso do EMAI, o que aconteceu?  

 

 

A P1 colocou:  

 

A mesma coisa eu senti, quando nós viemos para a formação da Carla 

Tocchet, porque ela já tinha começado um trabalho no ano anterior e, 

infelizmente, em razão da impossibilidade de pagamento para ela vir 

novamente, não continuou, e o curso estava ótimo. Daí nós enfrentamos 

mais um problema que era não ter professor substituto para ficar em nosso 

lugar na escola. Eu participei como voluntária, no período oposto, para não 

perder o curso, por conta da necessidade que tinha. Aí você vê! Valparaíso e 

outras cidades fecharam ônibus e mandaram para o curso. Sabe, a 

formação é muito boa. Isso é valorização!  
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A P4 relatou:  

 

Eu fiz em dia de HTPC, a diretora me autorizou na iminência de eu passar, 

em outros momentos de HTPC, aos demais colegas da escola.  
 

A P3 sinaliza: 

 

O respaldo do EMAI é ela quem nos dá (se referindo à P4). As CP da escola 

contam com ela para poder nos repassar. 
 

Análise: Nota-se que não se posicionaram, claramente, em relação à questão do 

apoio e mediação da equipe gestora quando da implantação da política. Observamos que se 

referem às formações do PNAIC (que já sabemos acontecer por meio de equipe externa à 

escola) e que para o programa Ler e Escrever houve uma lacuna na formação por parte do 

estado (Diretoria de Ensino), da SME e da escola. Assim, para os programas em questão, os 

CP não têm participação ativa para mediar/formar, mesmo que sejam os responsáveis em 

replicar as orientações recebidas, como no caso do programa Ler e Escrever. 

Observou-se que as professoras consideram os manuais do (s) programa (s) 

imprescindíveis no suporte à implementação da (s) política (s), juntamente com a formação e 

acompanhamento dos profissionais de apoio. São fatores que, segundo as PA, facilitam a 

compreensão dos textos da política. A todo o momento, as PA reforçam tal questão. Esses 

textos, de acordo com Mainardes (2006), normalmente estão articulados com a linguagem do 

público mais geral, o que, talvez, explique, em parte, o interesse das professoras em tais 

documentos (manuais). Ainda em Mainardes (2006), esclarecemos que tais textos 

representam a política e essas representações podem tomar várias formas: “textos legais 

oficiais e textos políticos, comentários formais ou informais sobre os textos oficiais, 

pronunciamento oficiais, vídeos etc.” (p. 52). No caso dos manuais, o exemplo foi observado 

quando registramos que os profissionais veem com bons olhos sua utilização como apoio à 

prática pedagógica.  

Nota-se a importância atribuída às formações, considerando-as essenciais ao 

entendimento e suporte nas formas de explorar e aplicar os textos da política. As PA 

criticaram a falta de formação adequada, notadamente quando da aplicação do programa Ler e 

Escrever, relatando que passaram a entender melhor o PNBE e o Ler e Escrever, a partir da 

formação para o PNAIC. Nesse ponto, lamentaram não terem explorado esse material de 

forma mais produtiva, anteriormente.  
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Houve unanimidade em considerar como riquíssimo, para o trabalho com a leitura, o 

livro para o 2º ano do LER, material muito explorado no PNAIC. Criticaram o material 

destinado ao 1º ano (do LER), relatando que não é claro e que está distante da realidade dos 

alunos de Araçatuba, na medida em que cita muitos exemplos de índios, bem como termos e 

exemplos da realidade da região nordeste do país. 

Uma consideração torna-se necessária: nem todos os textos da política são, 

necessariamente, coerentes e claros, podendo ser contraditórios. Exemplo disso encontramos 

na fala das PA se referindo aos materiais de séries específicas. Mainardes (2006) e Ball e 

Bowe (BOWE et al., 1992) sinalizam que a política não é finalizada no momento do 

legislativo, os textos precisam ser lidos e discutidos em relação ao tempo e contexto 

específico de sua produção. As PA percebem, com clareza, a qualidade e adequabilidade (ou 

não) do material no campo de atuação (contexto da prática). Notam que os materiais carregam 

limitações, mas também possibilidades de implementação. Ficando, no entendimento de Ball 

e Bowe (BOWE et al., 1992), sujeitos à interpretações diversas e, então, a serem recriados. Os 

autores reforçam que 

 

os profissionais que atuam no contexto da prática (escola, por exemplo) não 

enfrentam os textos políticos como leitores ingênuos, eles vêm com suas 

histórias, experiências, valores e propósitos (...). Políticas serão interpretadas 

diferentemente uma vez que histórias, experiências, valores, propósitos e 

interesses são diversos. A questão é que os autores dos textos políticos não 

podem controlar os significados de seus textos. Partes podem ser rejeitadas, 

selecionadas, ignoradas, deliberadamente mal-entendidas, réplicas podem ser 

superficiais etc. Além disso, interpretação é uma questão de disputa. 

Interpretações diferentes serão contestadas, uma vez que se relaciona com 

interesses diversos, uma ou outra interpretação predominará, embora desvios 

ou interpretações minoritárias possam ser importantes. (p. 22) 

 

  

Dessa forma, os professores e demais profissionais que atuam na implementação da 

política exercem papel ativo, interpretando e reinterpretando-a: o que pensam e acreditam têm 

implicações nesse processo (MAINARDES, 2006, p. 53). Interessa-nos a referência sobre a 

importância das formações, a fim de possibilitar um encontro profícuo entre os textos e 

materiais da política e os professores.  

Questionadas se os documentos oficiais são claros, as PA sinalizam ter o entendimento 

sobre a clareza do PNAIC. Contudo, citam que o diferencial se dá pela formação, por meio do 

apoio dos formadores. A P2 relata que esse fator foi fundamental, ao comentar:  

 

Sozinho você pode até fazer, agora quando você teve uma motivação nas 

formações, você trocou informações, dialogou... Você fala: meu Deus! Eu 
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estou no caminho certo. É por aqui mesmo que eu vou. Ou, não, esse lado 

não vai dar muito certo. Você tem essa formação, essa base, esse apoio.  

 

A P3 discorre:  

 

Eu tenho a concepção de que as coisas começaram a mudar no Pró-

Letramento. Ele foi muito bom para mim, abriu o olhar para o letramento, 

aí o PNAIC veio agregando mais valores. Mas, a troca entre os professores, 

mediando ali na frente, foi riquíssima.  

 

As PA relatam que o Pacto foi importante para ampliar a compreensão sobre leitura 

literária, principalmente, o conhecimento sobre inferência, para o trabalho com o livro a partir 

da capa, ou seja, a antecipação. Esse fator não se configurou como novidade à P6, que 

argumentou: 

 

Eu já tinha essa experiência do LER, quando tudo começou há algum tempo 

atrás. Quando foi posto aquele LER para mim eu queria aprender, passei a 

ter essa visão, mas, o PNAIC ajudou muito.  

 

O início tardio do Pacto, em todos os anos, foi citado como ponto negativo. 

Sinalizaram que era necessário confeccionar o material, aplicar, colocar em prática. 

Afirmaram que o programa requer muito dos professores, não apresentando tarefas simples. 

Pontuaram a necessidade de ter tempo para estudar, preparar as aulas e os jogos (referindo-se 

aos jogos matemáticos). Comentam o que seria ideal para o trabalho qualitativo na escola: que 

cada criança tivesse o seu material; que os professores pudessem contar com um exemplar de 

livro para cada um dos alunos em sala; que pudessem organizar um pequeno espaço para que 

cada aluno tivesse a sua “caixa matemática”, com os seus materiais pedagógicos (palitos, 

dados, figuras, blocos).  

De acordo com as PA, o programa proporciona um acervo de materiais fantástico para 

o trabalho com a matemática, como jogos e material dourado; contudo, o trabalho fica um 

tanto prejudicado, pois não há tempo disponível para montá-los e não há a quantidade 

suficiente para todos os alunos. 

Nesse momento, pode ter havido algum constrangimento em relatar a insuficiência de 

material nas escolas para o trabalho com todos os alunos da sala, em razão da pesquisadora-

moderadora ser supervisora de ensino da rede, configurando-se, nesse sentido como uma 

representante da SME. A moderadora os tranquilizou, dizendo que é importante ouvi-los, que 

o próprio sistema necessita disso.  

A P1 relata:  
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Nós, professores precisamos disso, de sermos ouvidos, necessitamos desses 

momentos de diálogos. Visualizamos como ponto negativo no trabalho 

pedagógico, a falta de tempo para confeccionar e aplicar os materiais e 

poder trocar essas experiências. Se deu certo, ou, não. Por quê? Isso é 

muito importante para os professores. Também é ruim a questão do atraso 

nas formações, que sempre começam tardiamente.  

 

 Análise: As professoras sinalizaram que a formação é fator primordial à 

implementação dos programas. Isso foi constatado no conhecimento que possuem do Pacto, 

dando a elas autonomia e segurança para discorrerem sobre os materiais, até mesmo o de 

matemática, diferentemente do PNBE. Assim, a discussão desse tópico pautou-se pelo 

trabalho desenvolvido por via do PNAIC que, mesmo acontecendo de forma aligeirada- fator 

que favoreceu a execução de atividades de maneira prescritiva (entendimento de se constituir 

um texto readerly), prevalecendo a voz e o direcionamento dos especialistas- teve na 

formação do professor, o diferencial, mesmo que o conteúdo não tenha se configurado 

novidade às PA. 

 Chamou-nos a atenção a manifestação das PA sobre a necessidade de momentos de 

diálogos em que possam externar suas percepções. É bem certo que esse reclamo, inquietude 

e perplexidade já são de conhecimento dos pesquisadores, das instâncias administrativas (nas 

diferentes esferas governamentais) e dos gestores educacionais (também, nas diferentes 

esferas). Os professores que, como os CP, “professam saberes, valores, atitudes, que 

compartilha relações e, junto com o outro, elabora a intepretação e reinterpretação do mundo” 

(FELDMANN, 2009, p. 71), não são ouvidos e se sentem sós.  

Consideramos que aqui se apresenta outra discussão pertinente ao professor em sua 

relação com a leitura literária e a prática pedagógica, que acreditamos extrapolar os objetivos 

deste estudo. Contudo, são necessários alguns apontamentos- mesmo breves- sobre o papel 

docente com vistas à implementação de políticas/programas educacionais, uma vez que 

continuamos a repetir equívocos, concernentes à implantação de políticas (em todas as esferas 

governamentais): não oportunizamos a participação do docente, não consideramos a voz do 

professor. 

Insistimos em pautar a feitura e a execução das políticas educacionais em antigos 

paradigmas técnicos/racionalista-instrumentalista (MIZUKAMI, 2005/2006; FELDMANN, 

2009), baseados na concepção positivista de ciência, considerando o professor um mero 

aplicador das políticas. Na direção oposta, o contexto que aqui defendemos, com vistas à 

leitura literária, insere-se na sociedade do conhecimento, na Lifelong Learning, considerando 

os modelos culturais, de capital humano e de capacitações na educação, como colocado por 
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Morais (2013), sem deixar de refletir sobre as conjunturas políticas e as intenções implícitas 

nos discursos das políticas. 

Há, agora, em razão da velocidade das informações, dos avanços tecnológicos, das 

novas concepções do trabalho e da produção que apontam para uma nova configuração de 

sociedade e da escola pública a necessidade de refletirmos sobre a atuação docente 

considerando-o parte integrante da elaboração das políticas, ação que poderá se consolidar por 

meio de paradigmas comunicativo-dialógico (FREIRE, 2014). 

Nesse entendimento, Feldmann (2009), baseando-se em Paulo Freire, aponta que no 

paradigma comunicativo-dialógico, tendo como base a racionalidade comunicativa, “o ensino 

se faz pela construção e reconstrução da identidade pessoal e profissional dos sujeitos que 

interagem em determinados ambientes de aprendizagem” (p. 14). Nesse diapasão, a autora faz 

um alerta sobre as transformações necessárias e subjacentes à gestão dos sistemas escolares e  

à escola, mormente as direcionadas à formação de professores que, atualmente, defronta-se 

com a instabilidade e provisoriedade do conhecimento. 

A autora pontua, com base nesse entendimento, que o grande desafio se concentra na 

articulação entre a teoria e a prática, entre o pensar e o agir na escola. Considera “a 

necessidade de se tomar a prática pedagógica como fonte de estudo e construção de 

conhecimento sobre os problemas educacionais”. (p. 75) (Grifo nosso) 

A educação, segundo Feldmann, é um processo histórico e social, corporificado na 

relação teoria e prática. Assim, “a formação continuada de professores, articulada aos fazeres 

na e da escola, além de uma formação compartilhada, é também uma auto-formação, uma vez 

que os professores reelaboram os seus saberes em experiências cotidianamente vivenciadas”. 

(p. 79) 

Portanto, ainda baseados em Feldmann, consideramos que o ato de ensinar e de se 

formar é um trabalho coletivo, mesmo que tenha características ou momentos de 

individualidade. Não é um trabalho solitário, de responsabilidade somente do professor como 

temos percebido. 

O professor reivindica por respeito a suas ideias, a seu papel e lugar social, pelo 

simples fato de ser o agente que implementa as políticas educacionais, é ele quem testa, 

adequa, reelabora as políticas/programas, no laboratório vivo que é a sala de aula. Ação que é 

construída, no entendimento de Feldmann (2009) na relação e a partir da ação de outros 

professores, de modelos ético-pedagógicos presentes, das finalidades do sistema escolar de 

que é partícipe e do projeto-pedagógico de cada contexto escolar. O professor é “capaz de 

contribuir significativamente para as discussões sobre o seu trabalho docente na construção do 

conhecimento sistematizado e na produção da escola”. (FELDMANN, 2009, p. 79) 
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 É notório que o PNBE e o PNAIC precisam de mediações, mormente do professor, 

para uma efetivação consistente das práticas de leitura literária na sala de aula. Essas 

mediações devem acontecer nos espaços e tempos dedicados à leitura na escola, com apoio do 

CP; porém, como já relatamos, poucos CP participaram das formações do PNAIC, razão pela 

qual o Pacto foi se desenvolvendo à parte, sem se integrar à cultura da escola. 

 Diante dessa constatação, lançamos a questão sobre as formações específicas para o 

trabalho com a leitura literária com base no PNBE e PNAIC, solicitando explanações sobre os 

responsáveis por estas formações e em quais situações acontecem. Revelaram que as 

formações com vistas à leitura literária acontecem em alguns momentos do HTPC, 

organizadas pelo CP, ou, em algumas formações da SME, pelos OP, com base em orientações 

sobre leitura, no sentido global. Pautam-se em informações e não em um trabalho continuado. 

A P1 comenta que na escola que atua as orientações se baseiam em instruções para a parte 

didática. Já a P5 relata que sua bagagem (conceitual, procedimental e atitudinal) foi trazida do 

período em que atuou no Sesi (Serviço Social da Indústria), instituição que propõe e 

desenvolve uma outra linha de trabalho. Tudo que trouxe sobre a leitura literária trouxe das 

formações do Sesi, em que já se trabalhavam, em uma linha sócio-interacionista, por meio da 

pesquisa, o letramento, a alfabetização, os jogos, o trabalho literário para a leitura deleite.  

 

Eu já tinha essa concepção do trabalho para a leitura deleite, da formação 

da Pedagogia, dos estágios, demorei bastante para aprender, mas, já tinha 

afinidade com a literatura, então isso para mim foi muito tranquilo, já é meu 

mesmo. No PNAIC, o que ficou muito claro para mim foi como trabalhar 

com o Ler e Escrever e as Sequências Didáticas. Isso facilitou muito a 

minha vida porque em uma semana eu fico montando sequência de tudo, das 

histórias, o que dá certo aqui, o que se encaixa ali, vou fazendo os 

casamentos, as combinações. O resto do bimestre, que é coisa do Sesi, 

também, só vou dividindo, para que as sequências de cada coisa fiquem 

prontas, depois eu vou só incrementando, ou, dividindo dentro da semana. 

Isso facilita bastante. Uma semana eu trabalho igual louca, mas, o restante 

do bimestre eu passo bem tranquila. Já o Plano de Ensino, eu faço toda a 

leitura do Plano de Ensino antes de começar o bimestre, então, eu já tenho 

em mente como eu vou dividir aquilo dentro do bimestre. Neste ano, o Plano 

de Ensino está maravilhoso, está muito bom. (P5) 

 

A P5 se refere ao Plano de Ensino que fora elaborado, coletivamente, pelos 

professores da rede municipal, em cada série, com o auxílio e coordenação da Orientação 

Pedagógica da SME. Reforça que: 

 

A concepção e trabalho sobre a leitura literária, para leitura deleite 

eu trouxe do Sesi. Sofro muito para liberarem os livros novos para 

emprestar para as crianças, pois, para elas, só ficam 
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disponibilizados os livros “capenguinhas”, já utilizados, sem capa, 

que os alunos já não se interessam.  

 

A P6 reitera que isso acontece em todas as escolas. A P1 e P2 relataram que, na escola 

onde atuam, a prática é diferente. As caixas com os livros novos foram todas destinadas às 

salas de aula. A biblioteca, segundo as professoras, é fantástica e faz parte de uma cultura 

escolar antiga, que valoriza esse espaço de aprendizagem.  

 

Análise: Observa-se que as formações específicas para o trabalho com a leitura 

literária na escola não acontecem no contexto da rede de ensino de Araçatuba. Verificam-se 

que ações dessa natureza começam a criar contornos em 2010, por meio do Projeto Araçatuba 

Leitora, porém, sem continuidade. Dessa forma, observamos algumas ações isoladas no 

período de 2009-2016. Visualizamos um novo desenho e nova possibilidade de trabalho para 

formação do leitor literário a partir de 2013, via PNAIC, perdurando até 2015, porém, como 

colocado pelas PA e pelos sujeitos dos Grupos 2 e 3, o trabalho e as práticas de leitura 

mantiveram-se com viés instrumental.  

Nota-se um trabalho solitário do professor que, em algumas escolas, precisa driblar 

obstáculos para o trabalho de incentivo à leitura literária:  ausência de espaços adequados e de 

formação específica; acesso restrito dos alunos aos livros; prevalência do ensino gramatical; 

práticas avaliativas pautadas na mensuração e não na formação do sujeito. 

Com base no discorrido e considerando a luta diária dos professores para superar as 

adversidades com vistas ao trabalho com a leitura literária, lançamos novo questionamento: 

procurar analisar, por intermédio dos PA, se há mudanças, alterações e adaptações do texto da 

política para sua concretização, bem como se há variações no modo pelo qual o texto é 

interpretado, na escola. 

O Grupo coloca que, muitas vezes, há necessidade de adequação dos textos, a exemplo 

das atividades previstas no contexto escolar, como o uso de materiais, do espaço físico, da 

quantidade de aluno por sala, do espaço da biblioteca que não permite visita de toda a turma, 

de a escola não disponibilizar a quantidade suficiente de títulos de livros indicados nas 

atividades.  

Em relação à estrutura para o trabalho com a leitura, o grupo sinaliza que é prática 

comum substituir e/ou adequar as ações previstas no PNAIC. A P1 relata:  

 

Minha diretora comprou mais mesas e cadeiras, reformou as antigas. Agora 

ela pediu para gente desenvolver jogos, essas coisas. Ela transformou nosso 

laboratório de ciência para transformar numa sala multiuso. Ela colocou 

mesas grandes.  
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Outras professoras relatam que, quando precisam trabalhar com toda a turma, utilizam 

as mesas do refeitório, ressalvando, no entanto, que não é um ambiente reservado, no qual o 

barulho atrapalha a concentração das crianças. 

Na sequência, indagamos sobre o papel do CP na formação continuada dos professores 

e na mediação para implementação de programas e projetos na escola. O Grupo indica que há 

incentivo e acompanhamento, na medida do possível, uma vez que observam que as CP estão 

sobrecarregadas. A P5 reitera:  

 

Minha CP é perfeita, ela acompanha, incentiva é engajada, mas está 

atribulada com trabalho que não compete a ela. Trabalho administrativo. E 

quando ela não dá conta é porque o administrativo tomou o tempo dela, que 

poderia estar um pouco mais do lado pedagógico. Mas, falta de esforço e 

vontade, não é. Dentro do que ela pode fazer, ela faz.  

 

 

A P6 relata:  

 

Mas isso, não é só com ela, com a maioria das CP acontece isso, elas 

ficam esgotadas.  

 

A P2 reforça:  

 

Elas ficam sobrecarregadas com funções que vão além do que elas 

poderiam exercer. É muito complicado isso. Porque elas estão exercendo 

uma função que não seria da competência delas e outras coisas vão ficando 

né? Então, elas passam uma data, passam uma informação necessária, 

passam outras coisas. Passam atribulação desse dia-a-dia. Na minha escola 

que tem quase 700 alunos, o negócio é mais “louco”, porque nós somos em 

23 professores, fora Arte, Educação Física e AEE. Então, assim, é uma 

gama de problemas todos os dias. Tivemos o Sameb, hoje a CP veio e falou 

– e a correção, já corrigiu as provas? Eu falei: que hora? Eu só atendi pais 

até hoje por conta da finalização do 1º Bimestre e dos encaminhamentos 

necessários. Encaminha aluno para cá, encaminha para lá, chama esse pai 

que não aparece quando convocado. Aí ele vem em outro momento. 

Encaminha para reforço. Aí vem uma palestra de não sei o quê. Você 

prepara 15 dias de aulas, daí nesses 15 dias vem uma palestra, vem um 

concurso. Que é isso meu Deus! Socorro!  

 

A P1 questiona:  

 

Pra que eles (SME) exigem 15 dias de antecedência na preparação de aulas 

no semanário, se a própria Secretaria de Educação envia projetos, concursos 

com prazos de 2, 3 dias. Não se planeja. Tudo aquilo que a gente fez, caiu por 

água, vai se acumulando.  
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A P2 reforça:  

 

Eu vejo assim, a atribulação na tarefa do CP que passa para o professor e 

onde reflete?  

 

O grupo responde: “na aprendizagem do aluno”.  

 

 Análise: As explanações do Grupo evidenciam a condição do CP como incentivador 

das práticas que favorecem a leitura literária na escola, acompanhando as PA, nas ações 

pedagógicas. Porém, percebemos que o apoio não chega a contento, a fim de que, boas 

práticas, de fato, se estabeleçam na cultura da escola.  

 O CP, de acordo com o olhar das PA, abraça outras funções que não são propriamente 

suas. Socorrem problemas de várias ordens na escola, e isso tem prejudicado o apoio aos 

professores. O CP, no sistema educacional brasileiro, acaba por não ter uma função definida, 

que, em última análise, está assentada em necessidades imediatas (de várias ordens) que 

surgem na escola. 

 Observamos que a falta de planejamento também afeta o contexto da prática, 

repercutindo diretamente na aprendizagem do aluno. O CP que, no entendimento de Lück 

(2006), deveria priorizar o processo acima dos resultados, com estratégias, planejamento, 

diálogo com a equipe escolar, acaba por envolver-se com atividades não previstas e que não 

prefiguram de suas atribuições. Contudo, se não realizadas por alguém, dificultam ainda mais 

a organização escolar. 

Com o intuito de compreender alguns princípios voltados ao entendimento dos PA, 

quando recebem a política/programa na escola, indagamos se as diretrizes são impostas ou se 

há oportunidades para discussões (expressar dificuldades, opiniões, insatisfação, dúvidas). 

70% do grupo sinaliza que não são impostas, porém, não há oportunidades para discussões, 

devido à falta de tempo.  

Também solicitamos que pontuassem os fatores facilitadores e dificultadores na 

implantação das políticas no contexto da prática. O grupo é unânime em indicar as formações 

como fator diferencial nas políticas, indicando que devem ocorrer, de preferência, no início do 

ano, sem atrapalhar o planejamento. Indicam que não devem ser tardias, já perto do final do 

ano, época em que estão cansadas, esgotadas. Assim, como principais elementos 

dificultadores, sinalizam o atraso nas formações e a falta de planejamento. 

 A discussão dirigiu-se à análise sobre como os professores lidam com as políticas e 

programas- se há a reprodução ou criação de desigualdades na escola. O grupo esclarece que 
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lida com as situações de maneira a adequar as ações e materiais. Algumas vezes, utiliza-se de 

até mesmo de recursos próprios quando preciso, mas recorre ao diretor e coordenador, na 

maioria das vezes.  

O grupo relata que há um empenho para que todos os alunos tenham acesso aos 

conteúdos e materiais. Algumas atividades são desconsideradas em razão da impossibilidade 

de executá-las. As professoras comentam que, na elaboração das políticas, não é observada a 

realidade das escolas que, muitas vezes, carecem de recursos materiais e humanos, até mesmo 

da possibilidade de adquirir cópias coloridas das atividades e jogos. 

A P4 exemplifica:  

 

Quando eu cheguei lá na escola os livros eram trancados. Então eu 

comprei. Eu comprei! Eu comprei uma briga muito feia lá na escola, briguei 

porque as crianças não liam, eu montei um cantinho da leitura no pátio, 

gastei R$300,00 de livros do meu bolso. Peguei doação. Peguei minha 

turma e fui de sala em sala falando que iríamos montar um cantinho de 

leitura e quem tivesse livros podia trazer. Montei! E de tanto eu brigar, hoje 

todo mundo pega livros. É uma luta diária para termos livros disponíveis 

aos alunos.  
 

Há exemplos positivos, como no caso da P2, que relata: 

 

Na minha escola eu admiro porque a gente não tem bibliotecário, não tem 

uma organização de empréstimo de livros com profissional responsável. 

Nós, enquanto professores, nos organizamos. Nós fazemos o empréstimo, 

organizamos a devolução e esse ano eu estou muito feliz com a minha sala, 

porque é raro o aluno que não traz o livro para trocar. Eles ficam muito 

tristes porque nós temos uma regra: não trouxe, não leva. Só vai levar 

quando trouxer o anterior. Eles ficam loucos porque eu chego com 

novidades eu chego com novo autor, chego com livros lindos [...]. Eles 

falam: “olha professora, eu vou ligar para minha mãe trazer”; “por favor, 

só hoje”.  

 

Respostas às questões do Bloco C 

 

A demanda sobre a dificuldade no trabalho com a leitura literária na sala de aula é 

sinalizada como a falta de livros em algumas escolas. Em outras, há livros em certa 

quantidade, contudo, há a necessidade de se ter mais exemplares de cada livro para o trabalho 

com toda a turma. As PA relatam, também, que os acervos privilegiam livros com pouco texto 

e com letra bastão, havendo número reduzido de livros para uma leitura mais madura.  

Apontam que há falta de espaço apropriado para aproximar o livro da criança. A P2 

coloca que esse problema não é sentido na escola em que atua, onde há espaços para a leitura, 

biblioteca, quiosques, sala multiuso. A escola possui uma grade de horário para cada 
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professor utilizar a biblioteca e, se há a necessidade de utilização, em outro momento, faz-se 

um acordo entre professores.  

Já a P6 relata que na escola em que atua a dificuldade se nota na ausência de espaço 

próprio para o trabalho com a leitura: 

 

 Em minha escola falta um espaço reservado para a leitura. Não temos salas 

disponíveis, é uma judiação. Nós temos muito livro e eu senti a falta de uma 

biblioteca na escola, porque na escola em que trabalhava eu levava os 

alunos para a biblioteca. Nessa, os alunos leem, mas é dentro da sala. Mas 

eu entendo, não culpo ninguém, é a falta do espaço físico mesmo.  

 

A P3 relata:  

 

Nós temos o quiosque, mas, não tem condições, é muito aberto, vem barulho 

de fora, muito contato com a rua, qualquer formiguinha que passa, tira a 

atenção. Qualquer trabalho diferenciado que tentamos fazer com os alunos lá, 

não dá certo. 
 

Indagamos, na sequência, sobre as características da prática desenvolvida na sala de 

aula. As PA consideraram haver uma prática pedagógica mais voltada à leitura para a 

compreensão, formação de leitores críticos, que dialogam e discutem o livro, favorecendo a 

compreensão e reflexão. Há, também, um trabalho com foco na gramática. Relatam que as 

características envolvem “um pouco de cada coisa” (compreensão, formação, gramática). A 

própria SME e o PNAIC têm viés instrumental/técnico, embora os discursos sejam diferentes. 

Sinalizam que o discurso da SME é diferente do que se é cobrado. A P1 reitera: 

 

Graças a Deus que as escolas estão se socorrendo. 

 

Sobre o contato das crianças com o livro de literatura infantil na escola em que atuam 

e a frequência da leitura literária, as PA sinalizaram que as crianças realizam leitura em 

suporte literário pelo menos uma vez por semana, nos momentos para empréstimos e trocas. 

Algumas professoras relataram que há os cantinhos da leitura, em que disponibilizam livros 

para quando os alunos terminam a atividade. Os acervos também vão para as salas em 

algumas escolas.  

A P4 informa:  

 

Quem montou o cantinho da leitura na sala fui eu, com recursos próprios. 

Trazendo de casa. Porque os livros mais bonitos, legais, que chamam a 

atenção das crianças ficam nas caixas que não permanecem nas salas. Em 

minha escola, os acervos não vão para a sala de aula.  
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A P3 relata:  

 

Quando meus alunos do 1º ano vão levar livrinhos para casa, vêm aquelas 

pilhas de livrinhos com histórias sem qualidade. Não chamam a atenção. 

Então eu já pedi para trazerem livros mais elaborados da biblioteca para 

fazer essa troca e não obtive sucesso. Recebemos orientação no PNAIC que 

os 1ºs anos poderiam levar os livros do acervo para casa, então não sei até 

que ponto isso se confirma nas escolas.  

 

Lançamos o questionamento sobre como é trabalhada a leitura literária na escola. Em 

voz uníssona, o grupo discorre que os alunos estão em processo de aquisição da leitura 

literária. Por essa razão, algumas questões precisam ser adequadas: o acesso dos alunos aos 

livros de qualidade; entendimento da equipe gestora e da SME sobre a importância da leitura 

literária na escola; planejamento mais eficaz da SME, adequações de espaços e materiais, 

desenvolvimento da cultura leitora. Observam que, mesmo com os esforços empreendidos, os 

alunos ainda não têm o domínio sobre práticas de leitura literária, mas o estão adquirindo. No 

entendimento do grupo, a leitura literária amplia a compreensão do aluno desenvolvendo o 

pensamento crítico. Há a indicativa de que a escola está desenvolvendo, no aluno, o gosto 

pela leitura literária. 

Em se tratando do gênero literário mais trabalhado no ciclo alfabetizador, pontuam 

que há um trabalho que se assenta na diversidade, na variedade: textos em prosa, verso, 

contos, que é baseado na experiência de cada PA e não pelo PNAIC.  Reconhecem, no 

entanto, que o PNAIC estipula os gêneros que são trabalhados por ano, em qual ano deve ser 

aprofundado e em qual bimestre.  

A P1 completa:  

Isso não quer dizer que não podemos mudar, dependendo de nossa 

realidade.  

 

As professoras indicam que trabalham fábulas, contos, HQ, poemas, dependendo do 

conhecimento prévio e do interesse dos alunos, levando em consideração a experiência que 

possuem no trabalho com livros de literatura e a realidade da sala de aula.  

Além da diversidade de gêneros, na sala de aula, as PA utilizam-se de várias 

modalidades de trabalho, para despertar o gosto pela leitura nos alunos. Indicaram a roda de 

leitura, a leitura em voz alta pelo professor, a leitura autônoma pelo aluno, projetos de leitura. 

Questionadas sobre a possibilidade de convidar uma pessoa do contexto externo à 

escola para realizar a leitura para os alunos, as professoras relatam que nunca utilizaram essa 

prática. A P3 e P4 sinalizam que desenvolvem oficina de leitura com os alunos, abordando as 
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estratégias para a compreensão leitora (projeto realizado por meio de parceria com a SME e 

os alunos do curso de Pedagogia da Faculdade da Fundação Educacional de Araçatuba – 

FAC/FEA). Quatro professoras relataram ter o hábito de utilizar microfones auriculares. A P1 

e P2 colocam que, na escola onde atuam, os recursos multimídia são bons: na sala de vídeo- 

usada por elas para as contações de histórias, há telão automático, computadores, data show.  

Em referência à participação da família no incentivo à leitura literária, relatam que há 

a participação no que se refere ao envio de livros para que a família faça a leitura junto com 

os filhos, em casa, havendo a devolutiva, por parte dos pais, sobre o momento da leitura com 

as crianças.  

 

Análise: O trabalho de incentivo à leitura literária na sala de aula, no contexto do ciclo 

alfabetizador em Araçatuba está ligado ao ensino, principalmente, pelo PNAIC, buscando 

favorecer, entre os alunos, o gosto pela leitura. Observamos que as PA utilizam os livros de 

literatura infantil, com diferentes objetivos: leitura funcional, informativa, recreativa (fruição). 

À luz dessa constatação, lembramo-nos da necessidade de se ter claras as intenções para com 

a leitura. (SOARES, 2011) 

Parece-nos fundamental que aluno tenha oportunidade de ter contato positivo e 

frequente com diferentes livros de qualidade, favorecendo o conhecimento das estruturas 

linguísticas, o saber acerca do mundo, além de incrementar o interesse pela leitura, nos 

diferentes suportes e pelas práticas de literacia. Sobre isso, Azevedo (2006) esclarece sobre a 

necessidade de o aluno ter a oportunidade do contato com uma variedade de materiais 

impressos e de atividades que lhes assegurem um equilíbrio nas distintas formas de acesso a 

esses materiais, com atividades de partilha da leitura e dos seus significados. 

O autor nos alerta para que, em qualquer programa de estudos baseados na literatura, 

atendamos à especificidade e natureza do texto em causa, recomendação que não nos parece 

claramente presente nas práticas das PA.  

Não podemos negar que há uma preocupação, por parte dessas professoras, em 

garantir condições para que esse ensino se efetive, como da existência de espaços e materiais 

adequados na escola, o que, pelo olhar da maioria das PA, não acontece a contento. O 

atendimento dessa demanda implica na disponibilidade de pessoas, adequação de espaços, 

materiais, número de livros suficientes ao favorecimento de situações de leitura, bem como de 

livros para leitura mais maduras, enquanto que as ações realizadas para que as situações de 

leitura aconteçam, de fato, na maioria das vezes, são organizadas pelas próprias professoras.  

Sinalizam a falta de tempo e sobrecarga de trabalho das CP, para um acompanhamento 

e apoio efetivo na prática docente. 
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Em relação à leitura literária, nota-se que o trabalho se pauta nos textos em prosa e em 

verso, dependendo do gosto dos alunos e da experiência do professor em selecionar as obras. 

Não seguem à risca as indicações fornecidas pelo PNAIC. Há predomínio sobre as narrativas 

literárias (contos, fábulas), geralmente se utilizando da modalidade de roda de leitura e leitura 

em voz alta, feita pelo professor, para despertar o gosto pela leitura no aluno. 

O trabalho de incentivo à leitura literária tem apoio das famílias quando da 

oportunidade de os alunos levarem o livro para casa e os professores pedirem que os pais 

acompanhem e registrem as situações relevantes. Não há participação da família na escola 

para tal fim, nem mesmo de convidados externos para realizar leituras de livros para as 

crianças. Isso acontece esporadicamente ,em dias específicos de comemoração, como na 

Semana Municipal do Livro e da Leitura. 

Observamos que o trabalho de incentivo à leitura literária acontece de forma isolada 

nas escolas, dependendo da equipe gestora e do comprometimento de poucos professores.  

Professores comprometidos e desejosos. Visualizamos, como já discorrido, a necessidade de a 

rede de ensino de Araçatuba sistematizar o trabalho com a leitura literária, a fim de que se crie 

uma cultura de trabalho.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: ETAPAS VENCIDAS, PROPOSITURAS, NOVOS 

SONHOS À MESA... 

 

 

 

Neste percurso investigativo, procuramos desvelar a descontinuidade das ações do 

Estado relacionadas às políticas e/ou programas educacionais, com vistas à formação do leitor 

literário. PNBE e PNAIC, como outros programas com propósitos semelhantes, foram (e 

ainda são) introduzidos ao currículo oficial, sem que, de fato, se promova uma mudança 

substancial na prática educativa no “chão” da escola pública, no ciclo alfabetizador. 

No contexto do município de Araçatuba, quanto à distribuição de livros, há uma 

razoável cobertura em relação ao número de exemplares e variedade de obras nas escolas. Isso 

nos remete à consideração de que a distribuição dos acervos nas escolas está se consolidando, 

mormente por meio do PNBE e PNAIC. Apesar dessa constatação (valorosa), observamos a 

necessidade de uma política que avance para nova etapa, além da distribuição. Esse avanço 

poderia consolidar práticas condizentes e adequadas, por meio das quais é possível realizar 

um trabalho que possibilite, além do conhecimento cognitivo, o reconhecimento do livro de 

literatura infantil, intencionado à fruição estética, como algo crucial para a formação humana. 

O PNAIC é implantado com foco na formação dos professores alfabetizadores. Busca, 

por meio de ações integradas, inclusive da distribuição de livros de literatura, desenvolver o 

protagonismo e autonomia pedagógica do professor para alfabetizar as crianças brasileiras até 

os oito anos de idade. Tem, na prática docente- integrada à concepção de alfabetização na 

perspectiva do letramento, seu fio condutor.  

Todavia, novos conhecimentos sobre o processo de alfabetizar não têm alterado 

significativamente as persistentes práticas de alfabetização e letramento que continuam 

centradas no ensino instrumental da língua. A leitura literária continua sendo complementar, 

apenas. 

A rede municipal de ensino de Araçatuba/SP, em situação análoga- é legítimo supor- 

ao âmbito nacional, secundariza as políticas e programas de incentivo à leitura literária, 

confirmando nossa hipótese de que as crianças araçatubenses são privadas do direito à fruição 

estética, à elevação do pensamento, ao desenvolvimento da competência literária, entre outras 

variantes. 

Ao analisarmos as intenções presentes nas propostas institucionais e pedagógicas, em 

relação à implementação de práticas de incentivo à leitura literária, por meio do PNBE e 



255 
 

PNAIC no período de alfabetização, nos espaços escolares de ensino Fundamental I 

vinculados à rede municipal de ensino em questão, observamos que 

 

a) mesmo expressa e valorizada nos documentos oficiais, não se apresenta um 

trabalho específico voltado à formação do leitor literário, em razão da 

prevalência ao ensino instrumental e sistemático da língua. De maneira 

relacionada, não se verificou efetivo compromisso político no currículo oficial 

para formação de mediadores, a fim de que o uso do livro seja garantido. Mais 

uma vez, reforçamos: só distribuir não basta!  

 

b) não há propostas de intervenção consistentes por parte dos CL, OE, OP, CP e 

PA para incentivar a leitura literária na escola. Observou-se falta de 

planejamento em âmbito de secretaria de educação e escola, creditada à 

miríade de projetos e ações concomitantes organizadas e/ou promovidas pela 

SME reverberando nas escolas, impactando a aprendizagem dos alunos. Isso 

porque, sem tempo para leituras e estudos, as práticas continuam pautando-se 

em metodologias de trabalho definidoras de passos/sequências didáticas para 

uma abordagem superficial da leitura literária, que se orienta, apenas, à leitura 

para deleite, desvinculada da produção de sentidos. Os profissionais citados, 

enquanto sujeitos desta pesquisa, apontaram elementos dificultadores na 

orientação para leitura literária nas escolas, a saber: falta de tempo/ 

planejamento e a ausência de formação específica e de diálogo no plano 

intradepartamental da SME e da Secretaria com as escolas. Observamos, pelo 

olhar dos sujeitos aqui pesquisados, a necessidade da recontextualização das 

práticas pedagógicas, perspectivadas em situações de aprendizagens de leitura 

literária adequadas. E, em se tratando de literatura, outro fator importante a se 

destacar é o número de livros lidos por ano pelos profissionais que atuam na 

educação municipal – que, ao contrário do esperado diante de sua escolha 

profissional se inserem na média nacional: 3 a 4 livros/ano. Os PA têm média 

menor: 2 a 3 livros/ano. Como formar leitores literários, se os profissionais que 

antecedem os alunos possuem frequência baixa de leitura? CL, OE, OP, CP e 

PA precisam considerar, a si mesmos, inseridos no processo de formação de 

leitores literários. 
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c) Alusivo às dimensões do ensino da leitura que são priorizadas na escola, 

observamos o foco no ensino e na informação, principalmente via PNAIC, 

mesmo com a indicativa que possibilita o envolvimento total dos alunos, 

colocando-os em destaque enquanto leitores. Tal metodologia é contributiva 

aos afazeres escolares; para responder questões sobre interpretação de texto; 

para aprender novos vocábulos; para apropriarem-se as regras gramaticais.  

 

d) Analisamos que as boas propostas de incentivo à leitura literária estão se 

concretizando, de maneira adequada, em algumas salas de aula da rede, por 

mãos de poucos professores. Pela sua especificidade, a leitura literária 

necessita de uma abordagem singular, pois “se destina ao educar para a 

apreciação, a desenvolver o imaginário e a possibilitar o encontro ou 

reencontro do leitor consigo mesmo, através de sua interpretação” (SOUZA, 

2006, p. 48). Com esse entendimento, o trabalho, a nosso ver, é realizado na 

excepcionalidade, o que não podemos considerar positivo. Assim sendo, a 

maioria das crianças em período de alfabetização estariam sendo cerceadas da 

experiência literária.  E literatura não é privilégio, é um direito. O poeta Carlos 

Drummond de Andrade, citado em Souza (2006, p. 48), denuncia essa questão 

preocupando-se com o papel da escola: 

Não estará na escola, mais do que qualquer outra instituição social, o 

elemento corrosivo do instinto poético da infância que vai perecendo à 

proporção que o estudo sistemático se desenvolve, até desaparecer no 

homem feito e preparado supostamente para a vida?...a escola não repara no 

ser poético, não atende em sua capacidade de viver poeticamente o 

conhecimento e o mundo.” 
 

 

Nesse caso, enquanto pesquisadora e gestora educacional, partícipe da rede de 

ensino aqui predita, atuando próximo à escola, trazemos algumas 

considerações importantes, a fim de não culpabilizar apenas as unidades 

escolares e (principalmente) os professores, pois, como aqui se percebeu, essas 

instâncias “clamam” por serem ouvidas, para imprimir voz ao currículo oficial. 

Consideramos que só a intervenção qualitativa do docente não é suficiente. 

Não cabe, também, delegarmos, de forma ingênua, a culpa aos professores, 

Bons resultados em termos de aprendizagem discente vêm, necessariamente, 

atrelados a condições básicas de estrutura e funcionamento do processo de 

ensino/aprendizagem, para que se garanta ao aluno o direito à educação de 

qualidade. 
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Assim posto, mais do que identificar os entraves desse processo, cabe também a 

reflexão sobre possibilidades de superação dessa realidade. Por essa razão, lançamos aqui 

algumas proposituras que consideramos serem contributivas à formação do leitor literário, 

objetivando transformar o município de Araçatuba em uma cidade leitora.  

 

Em âmbito Macro (Estado): 

 Pensar a educação e a cultura como prioridade política. 

 Implantar políticas educacionais e/ou outras ações governamentais e reinvestir 

em programas já implantados, como PNBE, PNAIC, PNLD, favorecendo a 

promoção da leitura literária, avançando para nova etapa, além da distribuição: 

investimentos na formação de mediadores de leitura para além do ensino 

instrumental da língua. Desenvolver “uma prática de orientação e promoção da 

leitura, inserida num programa educativo que valorize a capacidade 

imaginativa e criadora e o poder de análise e de crítica, e ainda dinamizar uma 

reflexão sobre a importância do livro como instrumento de cultura”. 

(HERDEIRO, 1980, p.43) 

 Com base nesse entendimento, “considerar a prática pedagógica como fonte de 

estudo e construção de conhecimento sobre os problemas educacionais”. 

(FELDMANN, 2009, p.75) 

 

Em âmbito Meso (SME):  

 Engajamento político com vistas à institucionalização do livro de literatura, 

bem como o trabalho voltado à formação do leitor literário na rede municipal 

de ensino. Para tanto, políticas públicas (e não de governo) são necessárias 

para que se garanta a continuidade de medidas e ações, mesmo com mudança 

de gestão. 

 Proposição e consolidação de programas de formação dos gestores escolares 

(diretor e coordenador pedagógico), que precisam de um olhar com alcance 

para além do administrativo, guiando as ações aqui discutidas, uma vez que é 

na escola (contexto micro) que as políticas, programas e planos são 

implementados. Portanto, é imprescindível que esses gestores sejam formados 

no sentido de transformar suas comunidades escolares em usinas de 

conhecimento, espaço no qual todos (professores, alunos, gestores, auxiliares, 
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pais, etc.) aprendam a aprender para, por fim, poder ensinar (professor) e 

aprender (alunos). Com esse foco, a leitura literária será ferramenta 

aglutinadora e possibilitadora dos conhecimentos na comunidade, atuando 

como um guarda-chuva, sob o qual as demais ferramentas serão incorporadas. 

O mero desenvolvimento do prazer pela leitura nos mestres, alunos, etc. pode 

ser o início de algo maior e o gestor escolar precisa ser o promotor do espaço 

no qual a criança entra e permanece; no qual se estuda e se aprende. 

 Organização dos espaços nas unidades escolares, incluindo bibliotecas, salas de 

leitura, cantinhos, salas multiuso, de forma que seu uso seja acessível aos 

membros da comunidade, sem que seja preciso pedir ajuda todo o tempo, por 

intermédio de controle dos “erros”, pois, o que hoje é necessário caminha para 

ser desnecessário. Nesse contexto, urge formar gestores e professores. Incutir 

neles a vontade e o prazer pelo aprender e as condições para aprender, 

destacando que somente assim meios, como a leitura literária, depois de 

reconhecida como ferramenta fundamental, podem fazer a diferença nas 

unidades escolares, destacando que os planos, programas e políticas, de curto, 

médio e longo prazo, têm que respeitar essa individualidade das escolas e a 

história de seus atores. Cada unidade escolar produz a sua realidade com base 

em projeto político pedagógico a ser construído/complementado. 

 Disponibilização de recursos, pela administração municipal, para a leitura 

literária, a partir da demanda de cada unidade escolar, seja incluindo acervos 

nos materiais didático pedagógicos utilizados no sistema (deixando de 

depender única e exclusivamente de programas dos outros entes federados), 

seja desenvolvendo temáticas e materiais próprios. Essa proposta deve 

considerar a aproximação entre as entidades locais e a função de governo da 

Educação: universidades, outras funções de governo, clubes de serviços, 

academias de letras, etc., sendo que esses planos de ação estarão contidos no 

Plano Municipal do Livro e da Leitura (PMLL/Araçatuba), como previsto no 

PNLL, para nortear, de forma orgânica, políticas, programas, projetos e ações 

continuadas desenvolvidas no município com base nas premissas elencadas. 

Deve-se lembrar que o referido documento prevê o compromisso do Governo 

Municipal em indicar diretrizes para uma política pública voltada à leitura e ao 

livro. 
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 Planejamento e ordenação de recursos com vistas a atender, progressivamente, 

a Lei Nº 12.244/2010, que dispõe sobre a universalização das bibliotecas nas 

instituições de ensino no país. 

 

 

Em âmbito geral:  

 

 Implantação de projeto para fortalecer a formação do leitor literário entre as 

crianças do município de Araçatuba/SP (estendendo o trabalho da unidade escolar 

para o seu entorno), com o objetivo de criar/reforçar o gosto e os hábitos de leitura, 

potencializando a capacidade de pensar das crianças. Essa proposta tem por 

suposto que não se faz educação, nem se desenvolve o apreço pela leitura apenas 

nas escolas. Um projeto com essa perspectiva está em elaboração, por via de 

pareceria entre a SME, a Faculdade da Fundação Educacional de Araçatuba (FAC-

FEA)
94

- por meio do Núcleo de Pesquisa e Extensão, com o objetivo de 

possibilitar vivências no campo da prática para os graduandos do curso de 

Pedagogia; a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP) e o Centro 

de Investigação em Estudos da Criança (CIEC) da Universidade do 

Minho/Portugal. 

 

Assim posto, mais do que resgatar a ideia do prazer pela leitura, com esta pesquisa 

intencionamos ratificar a importância do compromisso político e pedagógico de todos os 

envolvidos nos processos educacionais, em escolas públicas regulares, com a criação de 

condições favorecedoras da formação de leitores literários, capazes de compreender o texto 

escrito e o contexto em que se inserem como condição essencial para o exercício da 

cidadania.  

Qual é a Tese que, nesta pesquisa, buscamos trazer à luz? 

Consoantes à premissa apontada por Cândido, entendemos que políticas públicas 

dirigidas à formação do leitor literário, são, reconhecidamente, ferramentas de promoção e 

acesso ao conhecimento humano e à cultura, por intermédio da leitura, em contextos escolares 

e não escolares. Apesar de assim valorizada, a leitura literária ainda é incipiente na educação 

básica, especialmente nos anos iniciais do ensino fundamental. 

                                                             
94

Instituição onde a pesquisadora atua como professora de nível superior no curso de Pedagogia. 
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Consideramos a leitura literária princípio fundante ao desenvolvimento da 

competência literária no período da alfabetização e (por que não?) a pedra angular para a 

absorção de informações que, continuadas, irão se transformar em conhecimento que 

permitirá a formação de cidadãos mais comprometidos com a construção de um mundo justo 

e igualitário. 

Destarte, com as proposituras lançadas, atiramo-nos, novamente, ao desconhecido, 

porque assim é (e é inevitável), como o é o curso da vida. A experiência vivida ao longo dos 

estudos de doutorado, incluindo o desenvolvimento desta pesquisa, tornou-nos mais aptas 

para enfrentá-lo (o desconhecido) e, sobretudo, para reconhecer que o conhecimento tem 

origem na dúvida e na disposição para desnudá-lo, superando as cristezas e, povoando de 

novos sonhos a vida. 
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ANEXO I 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA – PUC/SÃO PAULO/BRASIL 

PROGRAMA EDUCAÇÃO: CURRÍCULO 

PATRÍCIA CARDOSO SOARES 

ORIENTADOR: PROF. DR. ANTONIO CHIZZOTTI 

CAPES/BRASIL 

 

QUESTIONÁRIO AO COORDENADOR LOCAL E AOS ORIENTADORES DE 

ESTUDO – PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - 

PNAIC/ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAÇATUBA/SP. 

 

Prezado (a) Coordenador Local (CL) e Orientador (a) de Estudo (OP). 

Considerando: 

a) A importância da pesquisa científica educacional no contexto micro das políticas 

(Secretarias Municipais de Educação, escolas e salas de aula) para análise de 

como os processos de implantação e implementação das políticas educacionais de 

fomento à leitura literária tem se concretizado (ou não) no “chão da escola”. 

b) O papel primordial da Equipe de Formação, como agente integrador das 

políticas, mediador destas para com a equipe gestora (diretores e coordenadores 

pedagógicos) e professores nas escolas. 

c) Que a coleta de dados, por meio de questionário é instrumento imprescindível 

para a análise e posterior devolutiva ao Sistema Educacional em questão, 

buscando garantir que as políticas sejam melhor compreendidas e ajustadas à 

realidade de cada contexto. 

 

Solicitamos o preenchimento fidedigno das questões abaixo elencadas, comprometendo-

nos com o sigilo concernente ao direito dos entrevistados em pesquisas científicas. 

 

DATA:________________________________________________________ 

IDADE:________________________________________________________ 

FORMAÇÃO (Inicial e Pós):________________________________________ 

 

Questionário 

 

1) O que você, CL/OE, entende por leitura literária?  

 

 

 2) Com que frequência você, CL/OE, realiza uma leitura literária? 

( ) 1 a 3 meses 

( ) 4 a 6 meses 

( ) 7 a 9 meses 

( ) 10 a 12 meses 

 

3) Para você, as atividades de leitura literária nas escolas, contribuem para o desenvolvimento 

dos alunos? 
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( ) sim 

( ) não 

( ) algumas vezes 

( ) não sei 

 

4) Se assinalou sim ou às vezes na questão anterior, aponte a importância do trabalho com 

literatura para a formação do leitor literário na escola. (Poderá escolher mais de uma opção): 

( ) no desenvolvimento cognitivo dos alunos. 

(  ) no desenvolvimento integral do sujeito e a formação de sua identidade. 

(  ) nos afazeres escolares. 

( ) possibilita ao leitor elevar o pensamento, desenvolvendo o protagonismo na infância. 

 

5) Como analisa o trabalho com leitura literária no ciclo de alfabetização nas escolas da rede 

municipal de educação de Araçatuba? (Poderá escolher mais de uma opção) 

(  )Importante, pois pode ser um fator integrador do currículo que hoje apresenta-se 

fragmentado em disciplinas.  

(  ) Importante em razão de ser uma leitura para além da alfabetização. 

(  ) Há espaços para compartilhamento de estudos e práticas, pelos profissionais que lá atuam. 

(  ) Há espaços para compartilhamento de leituras, pelos alunos, no ambiente escolar. 

(  ) A quantidade de livros de literatura infantil é insuficiente para a realização de um trabalho 

profícuo. 

( ) Mesmo com as obras de literatura infantil na escola, há pouco contato das crianças com os 

livros, fator que dificulta o incentivo à formação de leitores literários nessa etapa de 

escolaridade. 

( ) Há resistência por parte da equipe gestora e dos professores pois, nem todos compreendem 

a importância do letramento literário.  

(  ) Não sei opinar. 

 

6) Qual seu nível de conhecimento dos programas e materiais pedagógicos de outros programas 

desenvolvidos pelo MEC e utilizados pelo PNAIC, como livros de Literatura Infantil, material 

voltado para formação de professores, jogos de matemática e de linguagem? Materiais, estes, que 

já estão nas escolas. 

(  ) Conheço  todos. 

(  ) Conheço a maioria. 

(  ) Conheço a minoria. 

(  ) Preciso me aprofundar nos estudos desses materiais. 

 

7) As formações recebidas pelos formadores das Universidades Públicas foram adequadas 

para replicar aos professores? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

 

8) Os textos do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) são acessíveis e 

compreensíveis? 
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(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Não sei opinar 

Observação________________________________________________________ 

 

9) Você tem conhecimento dos documentos oficiais do PNBE (Guia)? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

 

10) Percebe que o trabalho desenvolvido nas escolas, via PNAIC, desenvolve-se: 

(  ) Com mais ênfase no processo de alfabetização. 

(  ) Com mais ênfase no processo de letramento. 

(  ) Simultâneamente. 

(  ) Não tenho conhecimento. 

 

11) Percebe que o trabalho desenvolvido nas escolas, via PNAIC, possibilita a integração do 

PNBE? 

(  ) Sim. De maneira adequada. 

(  ) Sim. Contudo necessita de adequações e formações específicas. 

(  ) Não acontece. 

(  ) Não tenho conhecimento. 

Observação__________________________________________ 

 

12) Os textos do Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) são acessíveis e 

compreensíveis? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Não sei opinar 

 

13) Você participou de alguma formação para subsidiar o trabalho com o Programa Nacional 

Biblioteca da Escola (PNBE) nas escolas?   

(  ) Sim. 

(  ) Não. 

(  ) Parcialmente 

 

14) As formações recebidas pelas Universidades Públicas orientava para o trabalho com a 

leitura literária com base no PNBE? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Às vezes 

Observação________________________________________________________ 

  

15) Qual a sua dificuldade na orientação da equipe gestora (coordenador pedagógico) e 

professores para o trabalho com a leitura literária? (Poderá escolher mais de uma opção) 
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(  ) Falta de tempo em razão da quantidade de projetos/programas simultâneos desenvolvidos 

na rede municipal de ensino. 

(  ) Falta de interesse do professor. 

(  ) Falta de interesse do diretor e coordenador pedagógico. 

( ) Ausência de formação específica ao CL e OPs, para o trabalho com o letramento literário. 

(  ) Ainda não tenho definida, a concepção de leitura literária. 

(  ) As formações, na maioria das vezes, são organizadas e planejadas, com base nos livros 

didáticos (PNLD), reservando um tempo limitado ao trabalho com livros literários. 

(  ) Ausência de documento norteador das ações desenvolvidas pela SME. 

(  ) Ausência de planejamento entre os departamentos na SME. 

(  ) Ausência de diálogo entre os departamentos na SME. 

(   ) Não encontro dificuldades. 

 

16) Enquanto Coordenador Local e Orientador (a) de Estudo (a) do PNAIC, percebe que os 

docentes sentem dificuldades em ser agentes disseminadores de boas práticas literárias para os 

alunos? 

(  ) sim, a maioria 

(  ) sim, a minoria 

(  ) não percebo pois, os professores tem formação adequada para o trabalho de letramento 

literário. 

(  ) não observo 

 

17) Enquanto Coordenador Local e Orientador (a) de Estudo (a) do PNAIC considerou a 

participação do coordenador pedagógico no PNAIC:  

(  ) Importante e adequada. 

(  ) Prejudicada em razão da participação tardia nas formações. 

Observação:_______________________________________________________ 

 

18) Como percebe o trabalho com a Literatura Infantil, via PNAIC, nas escolas da Rede? 

(Poderá escolher mais de uma opção) 

(  ) para responder questões sobre interpretação de texto 

(  ) para aprender novos vocábulos 

(  ) para responder questões envolvendo regras gramaticais 

(  ) com envolvimento total dos alunos, colocando-os em destaque enquanto leitores 

( ) não há inclusão de conteúdos literários no planejamento docente, havendo somente algum 

tempo para leituras livres, não-direcionadas 

(  ) não tenho conhecimento 

 

19) As práticas que promovem a leitura literária nas escolas da rede municipal, via PNAIC, 

são desenvolvidas pelo professor (Poderá escolher mais de uma opção): 

( ) de forma mecânica, instrumental (interessa ao professor a emissão de voz, respeito à 

pontuação, à entonação, ao ritmo adequado quando o aluno lê o livro). 

( ) de forma dialógica e crítica (há questionamento e aprofundamento do tema abordado, os 

alunos contribuem com sua compreensão e opinião pessoal, o professor cria espaços para 

discussões). 
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( ) na maioria das vezes são os alunos que escolhem e leem os livros que são disponibilizados 

em momentos da aula quando acabam as atividades escolares. 

( ) O professor faz a pré-seleção do livro, prepara atividades alusivas ao livro e em sala de 

aula faz a leitura discutindo e refletindo com os alunos sobre os temas e as discussões 

pessoais. 

 

20) Qual a modalidade de leitura que a maioria dos professores utilizam, via PNAIC, para 

despertar o gosto pela leitura nos alunos? (Poderá escolher mais de uma opção) 

(  ) Roda de leitura. 

(  ) Projetos de Leitura. 

( ) Leitura compartilhada/colaborativa. 

(  ) Leitura em voz alta pelo professor. 

(  ) Leitura autônoma pelo aluno. 

(  ) Leitura feita por um convidado externo. 

 

21) Qual a visão do CL e OE em relação ao ensino de leitura literária nas escolas da rede 

municipal? (Poderá escolher mais de uma opção) 

( ) Muito distante do ideal, ensino deficitário. 

( ) A leitura perde na preferência para outras atividades. 

( ) Há predomínio do ensino gramatical sobre a leitura literária. 

( ) Ensino da leitura literária proporciona prazer ao aluno. 

( ) O professor não incentiva o aluno a ler. 

( ) Alunos não têm o domínio sobre práticas de leitura literária. 

( ) Amplia a compreensão do aluno e desenvolve o pensamento crítico. 

( ) A escola está desenvolvendo no aluno o gosto pela leitura literária. 

 

22) Qual o gênero literário mais trabalhado no ciclo alfabetizador, na escola? 

(  ) Texto em verso (poema, quadra, parlenda, cantiga, trava-língua). 

(  ) Texto em prosa (pequenas histórias/narrativas, novela, conto, crônica, teatro, clássicos da 

literatura infantil). 

(  ) Livros de imagens. 

(  ) Livros de histórias em quadrinhos, dentre os quais, os adaptados dos clássicos universais. 

 

23) Sobre a formação continuada dos professores para o trabalho com a leitura literária: 

a) Papel do CL/OE 

(  ) Incentiva 

(  ) Acompanha 

(  ) Participa 

(  ) Não dá respaldo 

 

b) Houve formação específica para a leitura literária nas escolas da rede municipal, via 

PNAIC? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 (  ) Às vezes 
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24) Em relação à implantação e implementação do PNAIC na escola? (Poderá escolher mais 

de uma opção) 

(  ) As diretrizes são impostas  

( ) Há oportunidades para discussões (expressar dificuldades, opiniões, insatisfação, 

dúvidas). 

         (  ) Não são impostas. Porém, não há oportunidades para discussões. 

(  ) Não são impostas. Porém, há evidências de resistência dos profissionais que lá 

atuam. (No geral / da equipe gestora / dos professores) 

(  ) Os profissionais da educação, na escola, não tem o hábito de ler os cadernos do 

Pacto. 

 

25) Em sua opinião, há diferença entre o processo de alfabetização e de letramento?  

(  ) Sim.  

          (  ) Não. 

 

26) Como percebe o trabalho com a Literatura Infantil realizado pela SME? (Poderá escolher 

mais de uma opção) 

(  ) Adequado.  

          (  ) Inadequado, precisando ser melhorado. 

 (  ) Inexiste 

 

27) Você, enquanto OP, envolvido na implementação da política, têm autonomia e 

oportunidades de discutir e expressar dificuldades, opiniões, insatisfações, dúvidas?  

 (  ) Sim 

 (  ) Não 

 (  ) Às vezes 

 

28) Recebe algum tipo de pressão? 

(  ) Sim 

 (  ) Não 

(  ) Às vezes 

 

29) Recebe algum tipo de suporte? 

(  ) Sim 

 (  ) Não 

(  ) Às vezes 

 

30) Cite elementos facilitadores e/ou dificultadores na implementação do PNAIC na rede 

municipal de Ensino. 

 

Agradecemos sua colaboração. 
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ANEXO II 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA – PUC/SÃO PAULO/BRASIL 

PROGRAMA EDUCAÇÃO: CURRÍCULO 

PATRÍCIA CARDOSO SOARES 

ORIENTADOR: PROF. DR. ANTONIO CHIZZOTTI 

CAPES/BRASIL 

 

QUESTIONÁRIO AOS ORIENTADORES PEDAGÓGICOS – ENSINO 

FUNDAMENTAL I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 

ARAÇATUBA/SP. 

 

Prezado (a) Orientador(a) Pedagógico(a) (OP). 

Considerando: 

d) A importância da pesquisa científica educacional no contexto micro das políticas 

(Secretarias Municipais de Educação, escolas e salas de aula) para análise de 

como os processos de implantação e implementação das políticas educacionais de 

fomento à leitura literária tem se concretizado (ou não) no “chão da escola”. 

e) O papel primordial da Equipe de Formação, como agente integrador das 

políticas, mediador destas para com a equipe gestora (diretores e coordenadores 

pedagógicos) e professores nas escolas. 

f) Que a coleta de dados, por meio de questionário é instrumento imprescindível 

para a análise e posterior devolutiva ao Sistema Educacional em questão, 

buscando garantir que as políticas sejam melhor compreendidas e ajustadas à 

realidade de cada contexto. 

 

Solicitamos o preenchimento fidedigno das questões abaixo elencadas, comprometendo-

nos com o sigilo concernente ao direito dos entrevistados em pesquisas científicas. 

 

DATA:________________________________________________________ 

IDADE:________________________________________________________ 

FORMAÇÃO (Inicial e Pós):________________________________________ 

 

Questionário 

1) O que você, OP, entende por leitura literária?  

 

 

 2) Com que frequência você, Orientador (a) Pedagógico (a), realiza uma leitura literária? 

( ) 1 a 3 meses 

( ) 4 a 6 meses 

( ) 7 a 9 meses 

( ) 10 a 12 meses 

 

3) Para você, as atividades de leitura literária nas escolas, contribuem para o desenvolvimento 

dos alunos? 

( ) sim 
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( ) não 

( ) algumas vezes 

( ) não sei 

 

4) Se assinalou sim ou às vezes na questão anterior, aponte a importância do trabalho com 

literatura para a formação do leitor literário na escola. (Poderá escolher mais de uma opção): 

( ) no desenvolvimento cognitivo dos alunos. 

(  ) no desenvolvimento integral do sujeito e a formação de sua identidade. 

(  ) nos afazeres escolares. 

( ) possibilita ao leitor elevar o pensamento, desenvolvendo o protagonismo na infância. 

 

5) Como analisa o trabalho com leitura literária no ciclo de alfabetização nas escolas da rede 

municipal de Educação de Araçatuba? (Poderá escolher mais de uma opção) 

(  ) Importante, pois pode ser um fator integrador do currículo que hoje apresenta-se 

fragmentado em disciplinas.  

(  ) Importante em razão de ser uma leitura para além da alfabetização. 

(  ) Há espaços para compartilhamento de estudos e práticas, pelos profissionais que lá atuam. 

(  ) Há espaços para compartilhamento de leituras, pelos alunos, no ambiente escolar. 

(  ) A quantidade de livros de literatura infantil é insuficiente para a realização de um trabalho 

profícuo. 

( ) Mesmo com as obras de literatura infantil na escola, há pouco contato das crianças com os 

livros, fator que dificulta o incentivo à formação de leitores literários nessa etapa de 

escolaridade. 

( ) Há resistência por parte da equipe gestora e dos professores pois, nem todos compreendem 

a importância do letramento literário.  

(  ) Não sei opinar. 

 

6) Você tem conhecimento dos documentos oficiais do PNBE (Guia) ? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

 

7) Você tem conhecimento dos documentos oficiais do PNAIC (Cadernos)? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

 

8) Qual seu nível de conhecimento do Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE)? 

(  ) Conheço e aplico a formação aos diretores, coordenadores e professores. 

(  ) Conheço, contudo, preciso me aprofundar nos estudos. 

(  ) Conheço, contudo, não aplico a formação, pois, há a necessidade de uma estruturação 

específica por parte da SME. 

(  ) Não conheço. Observação__________________________________________ 
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9) Os textos do Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) são acessíveis e 

compreensíveis? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Não sei opinar 

 

10) Você participou de alguma formação para subsidiar o trabalho com o Programa Nacional 

Biblioteca da Escola (PNBE) nas escolas?   

(  ) Sim. 

(  ) Não. 

 

11) Qual seu nível de conhecimento do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 

(PNAIC)? 

(  ) Conheço e aplico à formação aos diretores, coordenadores e professores. 

(  ) Conheço, contudo, preciso me aprofundar nos estudos. 

(  ) Conheço, contudo, não aplico a formação, pois, há a necessidade de uma estruturação 

específica por parte da SME. 

(  ) Não conheço. 

 

12) Os textos do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) são acessíveis e 

compreensíveis? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Não sei opinar 

 

13) Você participou das formações do Pacto Nacional para Alfabetização na Idade Certa 

(PNAIC)  

(  ) Sim. 

(  ) Não. 

(  ) Participei de alguns encontros. 

 

14) Você orienta os professores para o trabalho com a leitura literária com base no PNBE e 

PNAIC? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Às vezes 

Observação________________________________________________________ 

  

15) Qual a sua dificuldade na orientação da equipe gestora e professores para o trabalho com 

a leitura literária? (Poderá escolher mais de uma opção) 

(  ) Falta de tempo em razão da quantidade de projetos/programas simultâneos desenvolvidos 

na rede municipal de ensino. 

(  ) Falta de interesse do professor. 

(  ) Falta de interesse do diretor e coordenador pedagógico. 

( ) Ausência de formação específica aos OPs, para o trabalho com o letramento literário. 
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(  ) Ainda não tenho definida, a concepção de leitura literária. 

(  ) As formações, na maioria das vezes, são organizadas e planejadas, com base nos livros 

didáticos (PNLD), reservando um tempo limitado ao trabalho com livros literários. 

(   ) Não encontro dificuldades. 

 

16) Enquanto Orientador (a) Pedagógico (a), percebe que os docentes sentem dificuldades em 

ser  agentes disseminadores de boas práticas literárias para os alunos? 

(  ) sim, a maioria 

(  ) sim, a minoria 

(  ) não percebo pois, os professores tem formação adequada para o trabalho de letramento 

literário. 

(  ) não observo 

 

17) Enquanto Orientador (a) pedagógico (a), percebe que diretores e coordenadores 

pedagógicos na escola sentem dificuldades em ser agentes disseminadores de boas práticas 

literárias para os alunos? 

(  ) sim, a maioria 

(  ) sim, a minoria 

(  ) não percebo pois, os diretores e coordenadores pedagógicos tem formação adequada para 

o trabalho de letramento literário. 

(  ) não observo 

 

18) Em quais situações são oferecidos formações, estudos, leituras e reflexões em torno da 

perspectiva literária? (Poderá escolher mais de uma opção) 

(  ) nas participações em HTPC/HTPP 

(  ) em formações continuadas, específicas pela SME. 

(  ) por iniciativas próprias, de cada profissional da educação básica que busca realizar 

pesquisas, cursos, eventos acadêmicos 

(  ) não há busca pelos profissionais da educação básica por formações em torno da 

perspectiva literária 

 

19) Como percebe o trabalho com a Literatura Infantil nas escolas da Rede? (Poderá escolher 

mais de uma opção) 

(  ) para responder questões sobre interpretação de texto 

(  ) para aprender novos vocábulos 

(  ) para responder questões envolvendo regras gramaticais 

(  ) com envolvimento total dos alunos, colocando-os em destaque enquanto leitores 

( ) não há inclusão de conteúdos literários no planejamento docente, havendo somente algum 

tempo para leituras livres, não-direcionadas 

( ) não tenho conhecimento 

 

20) As práticas que promovem a leitura literária nas escolas da rede municipal são 

desenvolvidas pelo professor (Poderá escolher mais de uma opção): 

( ) de forma mecânica, instrumental (interessa ao professor a emissão de voz, respeito à 

pontuação, à entonação, ao ritmo adequado quando o aluno lê o livro). 
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( ) de forma dialógica e crítica (há questionamento e aprofundamento do tema abordado, os 

alunos contribuem com sua compreensão e opinião pessoal, o professor cria espaços para 

discussões). 

( ) na maioria das vezes são os alunos que escolhem e leem os livros que são disponibilizados 

em momentos da aula quando acabam as atividades escolares. 

( ) O professor faz a pré-seleção do livro, prepara atividades alusivas ao livro e em sala de 

aula faz a leitura discutindo e refletindo com os alunos sobre os temas e as discussões 

pessoais. 

 

21) Qual a modalidade de leitura que a maioria dos professores utilizam para despertar o 

gosto pela leitura nos alunos? (Poderá escolher mais de uma opção) 

(  ) Roda de leitura. 

(  ) Projetos de Leitura. 

( ) Leitura compartilhada/colaborativa. 

(  ) Leitura em voz alta pelo professor. 

(  ) Leitura autônoma pelo aluno. 

(  ) Leitura feita por um convidado externo. 

 

22) Qual a visão do OP em relação ao ensino de leitura literária nas escolas da rede 

municipal? (Poderá escolher mais de uma opção) 

( ) Muito distante do ideal, ensino deficitário. 

( ) A leitura perde na preferência para outras atividades. 

( ) Há predomínio do ensino gramatical sobre a leitura literária. 

( ) Ensino da leitura literária proporciona prazer ao aluno. 

( ) O professor não incentiva o aluno a ler. 

( ) Alunos não têm o domínio sobre práticas de leitura literária. 

( ) Amplia a compreensão do aluno e desenvolve o pensamento crítico. 

( ) A escola está desenvolvendo no aluno o gosto pela leitura literária. 

 

23) Qual o gênero literário mais trabalhado no ciclo alfabetizador, na escola? 

(  ) Texto em verso (poema, quadra, parlenda, cantiga, trava-língua). 

(  ) Texto em prosa (pequenas histórias/narrativas, novela, conto, crônica, teatro, clássicos da 

literatura infantil). 

(  ) Livros de imagens. 

(  ) Livros de histórias em quadrinhos, dentre os quais, os adaptados dos clássicos universais. 

 

24) Sobre a formação continuada dos professores para o trabalho com a leitura literária: 

c) Papel do OP 

(  ) Incentiva 

(  ) Acompanha 

(  ) Participa 

(  ) Não dá respaldo 

 

d) Há formação específica para a leitura literária nas escolas da rede municipal? 

(  ) Sim 
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(  ) Não 

 (  ) Às vezes 

 

25) Em relação à implantação e implementação do PNBE e PNAIC na escola? (Poderá 

escolher mais de uma opção) 

(  ) As diretrizes são impostas  

( ) Há oportunidades para discussões (expressar dificuldades, opiniões, insatisfação, 

dúvidas). 

         (  ) Não são impostas. Porém, não há oportunidades para discussões. 

(  ) Não são impostas. Porém, há evidências de resistência dos profissionais que lá 

atuam. (No geral / da equipe gestora / dos professores) 

(  ) Os profissionais da educação, na escola, não tem o hábito de ler os manuais dos 

programas. 

 

26) Em sua opinião, há diferença entre o processo de alfabetização e de letramento?  

(  ) Sim.  

          (  ) Não. 

 

27) Como percebe o trabalho com a Literatura Infantil realizado pela SME? (Poderá escolher 

mais de uma opção) 

(  ) Adequado.  

          (  ) Inadequado, precisando ser melhorado. 

 (  ) Inexiste 

 

28) Você, enquanto OP, envolvido na implementação da política, têm autonomia e 

oportunidades de discutir e expressar dificuldades, opiniões, insatisfações, dúvidas?  

 (  ) Sim 

 (  ) Não 

 (  ) Às vezes 

 

29) Recebe algum tipo de pressão? 

(  ) Sim 

 (  ) Não 

(  ) Às vezes 

 

30) Recebe algum tipo de suporte? 

(  ) Sim 

 (  ) Não 

(  ) Às vezes 

 

31) Cite elementos facilitadores e/ou dificultadores na implementação de políticas na rede 

municipal de ensino. 

 

Agradecemos sua colaboração. 
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ANEXO III 

 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA – PUC/SÃO PAULO/BRASIL 

PROGRAMA EDUCAÇÃO: CURRÍCULO 

PATRÍCIA CARDOSO SOARES 

ORIENTADOR: PROF. DR. ANTONIO CHIZZOTTI 

CAPES/BRASIL 

 

QUESTIONÁRIO AOS COORDENADORES PEDAGÓGICOS (CP) DO CICLO 

ALFABETIZADOR (1º ao 3º ANO) – ENSINO FUNDAMENTAL I DO SISTEMA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAÇATUBA/SP. 

 

Prezado Coordenador Pedagógico (CP). 

Considerando: 

g) A importância da pesquisa científica educacional no contexto micro das políticas 

(Secretarias Municipais de Educação, escolas e salas de aula) para análise de 

como os processos de implantação e implementação das políticas educacionais de 

fomento à leitura literária tem se concretizado (ou não) no “chão da escola”. 

h) O papel primordial do PCP, como agente integrador das políticas, mediador 

destas para com os professores. 

i) Que a coleta de dados, por meio de questionário é instrumento imprescindível 

para a análise e posterior devolutiva ao Sistema Educacional em questão, 

buscando garantir que as políticas sejam melhor compreendidas e ajustadas à 

realidade de cada contexto. 

 

Solicitamos o preenchimento fidedigno das questões abaixo elencadas, comprometendo-

nos com o sigilo concernente ao direito dos entrevistados em pesquisas científicas. 

 

DATA:______________________________________________________ 

IDADE:_____________________________________________________ 

FORMAÇÃO:________________________________________________ 

 

Informações da Unidade Escolar (UE) 

Período de atendimento das salas de alfabetização na escola que atua: 

(  ) Manhã 

(  ) Tarde 

(  ) Manhã/Tarde 

 

Número de salas de aulas do 1º (      ) /  2º (      ) 3º (      ) anos. 

Na escola que atua há: 

Sala do Coord. Pedag.: 

Sala apropriada para a formação continuada dos professores: 

A família participa dos momentos de leitura: (   ) Sim         (   ) Não 

 

Questionário 
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1) O que você, PCP, entende por leitura literária?  

 

 2) Com que frequência você, Coordenador (a) Pedagógico (a), realiza uma leitura literária? 

( ) 1 a 3 meses 

( ) 4 a 6 meses 

( ) 7 a 9 meses 

( ) 10 a 12 meses 

 

3) Para você, as atividades de leitura literária nas escolas, contribuem para o desenvolvimento 

dos alunos? 

( ) sim 

( ) não 

( ) algumas vezes 

( ) não sei 

 

4) Se assinalou sim ou às vezes na questão anterior, aponte a importância do trabalho com 

literatura para a formação do leitor literário na escola. (Poderá escolher mais de uma opção): 

( ) no desenvolvimento cognitivo dos alunos. 

(  ) no desenvolvimento integral do sujeito e a formação de sua identidade. 

(  ) nos afazeres escolares. 

( ) possibilita ao leitor elevar o pensamento, desenvolvendo o protagonismo na infância. 

 

5) Como analisa o trabalho com leitura literária no ciclo de alfabetização na escola em que 

atua? (Poderá escolher mais de uma opção) 

(  ) Importante, pois pode ser um fator integrador do currículo que hoje apresenta-se 

fragmentado em disciplinas.  

(  ) Importante em razão de ser uma leitura para além da alfabetização. 

(  ) Há espaços para compartilhamento de leituras no ambiente escolar. 

(  ) A quantidade de livros de literatura infantil é insuficiente para a realização de um trabalho 

profícuo. 

( ) Mesmo com as obras de literatura infantil na escola, há pouco contato das crianças com os 

livros, fator que dificulta o incentivo à formação de leitores literários nessa etapa de 

escolaridade. 

( ) Há resistência por parte dos professores pois, nem todos compreendem a importância do 

letramento literário.  

(  ) Não sei opinar. 

 

6) Você tem conhecimento dos documentos oficiais do PNBE (Guia) ? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Parcialmente 

 

7) Você tem conhecimento dos documentos oficiais do PNAIC (Cadernos)? 

(  ) Sim 

(  ) Não 
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(  ) Parcialmente 

 

8) Os documentos oficiais destes programas são claros? 

(  ) Sim, ambos. 

(  ) Sim, apenas de um programa. Qual? _______________ 

(  ) Ambos não são claros. 

 

9) Qual seu nível de conhecimento do Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE)? 

(  ) Conheço e aplico. 

(  ) Conheço, contudo, preciso me aprofundar nos estudos. 

(  ) Não. Há a necessidade de apoio e formação específica por parte da SME. 

(  ) Não conheço. 

 

10) Qual seu nível de conhecimento do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa 

(PNAIC)? 

(  ) Conheço e aplico. 

(  ) Conheço, contudo, preciso me aprofundar nos estudos. 

(  ) Não. Há a necessidade de apoio e formação específica por parte da SME. 

(  ) Não conheço. 

 

11) Você participa das formações do Pacto Nacional para Alfabetização na Idade Certa 

(PNAIC)  

(  ) Sim. 

(  ) Não. 

(  ) Participei de alguns encontros. 

 

12) Você orienta seus professores para o trabalho com a leitura literária com base no PNBE e 

PNAIC? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Às vezes 

Observação________________________________________________________ 

  

13) Qual a sua dificuldade na orientação dos professores para o trabalho com a leitura 

literária? (Poderá escolher mais de uma opção) 

(  ) Falta de tempo em razão da quantidade de projetos/programas simultâneos desenvolvidos 

na escola. 

(  ) Falta de interesse do professor. 

( ) Ausência de formação específica aos PCP, para o trabalho com o letramento literário. 

(  ) Ainda não tenho definida, a concepção de leitura literária. 

(  ) Os professores, na maioria das vezes, organizam e planejam seu trabalho, com base nos 

livros didáticos (PNLD), reservando um tempo limitado ao trabalho com livros literários. 

(   ) Não encontro dificuldades. 
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14) Enquanto Coordenador (a) pedagógico (a), percebe que os docentes sentem dificuldades 

em ser agentes disseminadores de boas práticas literárias para seus alunos? 

(  ) sim, a maioria 

(  ) sim, a minoria 

(  ) não percebo pois, os professores tem formação adequada para o trabalho de letramento 

literário. 

(  ) não observo 

 

15) Em quais situações são oferecidos estudos, leituras e reflexões em torno da perspectiva 

literária? (Poderá escolher mais de uma opção) 

(  ) nas HTPC/HTPP 

(  ) em formações continuadas, específicas por órgãos/setores da área 

(  ) por iniciativas próprias, cada docente busca realizar pesquisas, cursos, eventos acadêmicos 

(  ) não há busca pelo docente por formações em torno da perspectiva literária 

 

16) Como sua equipe docente trabalha a Literatura? (Poderá escolher mais de uma opção) 

(  ) para responder questões sobre interpretação de texto 

(  ) para aprender novos vocábulos 

(  ) para responder questões envolvendo regras gramaticais 

(  ) com envolvimento total dos alunos, colocando-os em destaque enquanto leitores 

( ) não há inclusão de conteúdos literários no planejamento docente, havendo somente algum 

tempo para leituras livres, não-direcionadas 

( ) não tenho conhecimento 

 

17) As práticas que promovem a leitura literária na escola que você atua são desenvolvidas 

pelo professor (Poderá escolher mais de uma opção): 

( ) de forma mecânica, instrumental (interessa ao professor a emissão de voz, respeito à 

pontuação, à entonação, ao ritmo adequado quando o aluno lê o livro). 

( ) de forma dialógica e crítica (há questionamento e aprofundamento do tema abordado, os 

alunos contribuem com sua compreensão e opinião pessoal, o professor cria espaços para 

discussões). 

( ) na maioria das vezes são os alunos que escolhem e leem os livros que são disponibilizados 

em momentos da aula quando acabam as atividades escolares. 

( ) O professor faz a pré-seleção do livro, prepara atividades alusivas ao livro e em sala de 

aula faz a leitura discutindo e refletindo com os alunos sobre os temas e as discussões 

pessoais. 

 

18) Em média, quantos livros cada aluno lê por semana? 

(  ) menos de 1. 

(  ) de 1 a 2 

(  ) Outra – Qual?________________ 

 

19) Qual a modalidade de leitura que a maioria dos professores utilizam para despertar o 

gosto pela leitura nos alunos? (Poderá escolher mais de uma opção) 

(  ) Roda de leitura. 
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(  ) Projetos de Leitura. 

( ) Leitura compartilhada/colaborativa. 

(  ) Leitura em voz alta pelo professor. 

(  ) Leitura autônoma pelo aluno. 

(  ) Leitura feita por um convidado externo. 

 

20) Qual a visão do PCP em relação ao ensino de leitura literária na escola? (Poderá escolher 

mais de uma opção) 

( ) Muito distante do ideal, ensino deficitário. 

( ) A leitura perde na preferência para outras atividades. 

( ) Há predomínio do ensino gramatical sobre a leitura literária. 

( ) Ensino da leitura literária proporciona prazer ao aluno. 

( ) O professor não incentiva o aluno a ler. 

( ) Alunos não têm o domínio sobre práticas de leitura literária. 

( ) Amplia a compreensão do aluno e desenvolve o pensamento crítico. 

( ) A escola está desenvolvendo no aluno o gosto pela leitura literária. 

 

21) Na escola há (Poderá escolher mais de uma opção):  

(  ) Biblioteca 

(  ) Sala de Leitura 

(  ) Rotina de empréstimo de livros (para levar para casa) 

( ) Momentos de leitura na Biblioteca/Sala de Leitura, pois não há acervos em quantidade 

suficiente para os alunos levarem livros para casa. 

( ) Momentos de leitura na sala de aula, pois não há Biblioteca ou Sala de leitura na escola. 

 

22) Qual o gênero literário mais trabalhado no ciclo alfabetizador escola? 

(  ) Texto em verso (poema, quadra, parlenda, cantiga, trava-língua). 

(  ) Texto em prosa (pequenas histórias/narrativas, novela, conto, crônica, teatro, clássicos da 

literatura infantil). 

(  ) Livros de imagens. 

(  ) Livros de histórias em quadrinhos, dentre os quais, os adaptados dos clássicos universais. 

 

23) Sobre a formação continuada dos professores para o trabalho com a leitura literária: 

e) Papel do PCP 

(  ) Incentiva 

(  ) Acompanha 

(  ) Participa 

(  ) Não dá respaldo 

 

f) Há formação específica para a leitura literária na escola? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 (  ) Às vezes 

 

24) Em relação à implantação e implementação do PNBE e PNAIC na escola?  



293 
 

(  ) As diretrizes são impostas  

( ) Há oportunidades para discussões (expressar dificuldades, opiniões, insatisfação, 

dúvidas). 

         (  ) Não são impostas. Porém, não há oportunidades para discussões. 

 

25) Em sua opinião, há diferença entre o processo de alfabetização e de letramento?  

(  ) Sim.  

          (  ) Não. 

 

Agradecemos sua colaboração. 
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ANEXO IV 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA – PUC/SÃO PAULO/BRASIL 

PROGRAMA EDUCAÇÃO: CURRÍCULO 

PATRÍCIA CARDOSO SOARES 

ORIENTADOR: PROF. DR. ANTONIO CHIZZOTTI 

CAPES/BRASIL 

 

 

ROTEIRO PARA DISCUSSÃO EM GRUPO FOCAL 

 

DIA: 18/05/2017 

HORAS: 19h30min 

LOCAL: Sala de Reunião da SME 

 

PESQUISA: Uma Análise Político-Pedagógica das Propostas e Ações Para a Formação do 

Leitor Literário em Escolas Públicas Municipais de Ensino Fundamental I - Araçatuba/SP 

 

OBJETIVO DA PESQUISA: analisar a forma como as intenções presentes nas propostas 

institucionais e pedagógicas, em relação à implantação e implementação de práticas de 

incentivo à leitura literária, por meio do Programa Nacional Biblioteca na Escola (PNBE) e no 

Pacto Nacional da Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), têm se concretizado, no período de 

alfabetização, no sistema municipal de ensino de Araçatuba, estado de São Paulo, Brasil. 

 

OBJETIVO DO GRUPO FOCAL: analisar, pelo olhar dos professores, pela interação e 

troca entre eles e pelas experiências no contexto da prática – como a política é recebida e 

implementada na escola; como os professores interpretam os textos; como planejam a prática 

pedagógica.  

 

 

ROTEIRO 

 

1. Idade/Formação/Quantos períodos atuam: 

P1- 

P2 -  

P3 - 

P4- 

P5- 

P6- 

 

2. Na escola onde atuam, há momentos para a formação continuada e sala apropriada 

para essa formação? 

Sim 

Não 

 

3. Consideram-se leitores? 
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Sim 

Não 

 

4. Com que você frequência realizam uma leitura literária? 

(  ) 1 a 3 meses 

(  ) 4 a 6 meses 

(  ) 7 a 9 meses 

(  ) 10 a 12 meses 

 

5. Consideram haver diferença entre o processo de alfabetização e de letramento? 

Sim 

Não 

 

6. Concepção de leitura literária. 

 

7. Consideram que as atividades de leitura literária nas escolas contribuem para o 

desenvolvimento dos alunos no ciclo alfabetizador? Como? 

 

8. Tem conhecimento dos documentos oficiais do PNBE (Guia)? 

 

9. Tem conhecimento dos documentos oficiais do PNAIC (Cadernos)? 

 

10. Consideram claros os documentos oficiais? 

 

11. Como foi a formação do PNAIC nas 4 edições? Pontos positivos e negativos. 

 

12. Recebem orientações específicas para o trabalho com a leitura literária com base no 

PNBE e PNAIC? Por quem? Em quais situações?  

 

13. Há mudanças, alterações e adaptações do texto da política para a concretização da 

política? Há variações no modo pelo qual o texto é interpretado, na escola? 

 

14. Qual o papel do CP na formação continuada dos professores e na mediação para 

implementação de programas e projetos? 

Incentiva 

Acompanha 

Participa 

Não dá respaldo 

 

15. Qual a dificuldade no trabalho com a leitura literária? 

 

16. Como analisa o trabalho com a leitura literária no ciclo de alfabetização na escola 

onde atua? Ele se aproxima mais do trabalho mecânico/instrumental/gramatical ou do 

envolvimento dos alunos, colocando-os como destaque enquanto leitores, favorecendo 

a compreensão e reflexão (tendo planejamento e pré-seleção do livro)? 
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17. A quantidade de livros de literatura infantil é suficiente? 

 

18. Há o contato das crianças com o livro de literatura infantil na escola que atuam? Com 

que frequência? 

 

19. Como é trabalhada a leitura literária na escola? 

(  ) Muito distante do ideal, ensino deficitário. 

(  ) A leitura perde na preferência para outras atividades. 

(  ) Há predomínio do ensino gramatical sobre a leitura literária. 

(  ) Ensino da leitura literária proporciona prazer ao aluno. 

(  ) O professor não incentiva o aluno a ler. 

(  ) Alunos não têm o domínio sobre práticas de leitura literária. 

(  ) Amplia a compreensão do aluno e desenvolve o pensamento crítico. 

(  ) A escola está desenvolvendo no aluno o gosto pela leitura literária. 

 

20. Qual o gênero literário mais trabalhado no ciclo alfabetizador na escola? 

 

21. Qual a modalidade de leitura que mais utilizam para despertar o gosto pela leitura nos 

alunos? 

(  ) Roda de leitura 

(  ) Projetos de leitura 

(  ) Leitura compartilhada/colaborativa 

(  ) Leitura em voz alta pelo professor 

(  ) Leitura autônoma pelo aluno 

(  ) Leitura feita por um convidado externo 

  

22. Em relação a implementação do PNBE e PNAIC na escola: 

As diretrizes são impostas? 

Há oportunidades para discussões (expressar dificuldades, opiniões, insatisfação, 

dúvidas? 

Não são impostas. Porém, não há oportunidades para discussões. 

 

23. Fatores facilitadores e dificultadores no contexto da prática e na implantação das 

políticas. 

 

24. Como os professores e demais profissionais lidam com elas? Há a reprodução ou 

criação de desigualdades?  

 

25. Como são as relações de poder dentro do contexto da prática (escola, por exemplo) e 

no relacionamento dos profissionais que atuam na escola com os órgãos educacionais 

oficiais e dirigentes educacionais?  

 

26. Há formas de opressão, mecanismos de pressão, silenciamentos?  
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27. Há espaços de vivências democráticas e emancipatórias?  

 

28. O contexto da prática tem influenciado o contexto da produção do texto? 


