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RESUMO 

 

O presente trabalho refere-se ao projeto de pesquisa inserido na linha de Formação 

de Professores em Ensino de Humanidades do Instituto Federal do Espírito Santo e 

tem como objetivo geral compreender as práticas de leitura literária na formação 

docente  em uma perspectiva coletiva e compartilhada, de modo a estimular na 

comunidade escolar uma atitude ativa e responsiva no contato com o universo 

ficcional . Para tal, optou-se como referencial teórico pelos conceitos de linguagem e 

polifonia de Bakhtin em diálogo com o direito à literatura e seu papel humanizador, a 

partir do aporte teórico de Candido (1972,1995,2000), Gallian (2017) e Petit (2008, 

2009). Para aprofundamento na formação de professores, o trabalho buscou também 

um diálogo com Freire (1982, 1987, 1991, 1992, 2007) Gadotti (2003) e Geraldi (1984, 

2003, 2015) entre outros. Como percurso metodológico, escolhemos a metodologia 

narrativa na perspectiva Bakhtiniana, a partir do cotejamento entre os textos,orais e 

escritos,produzidos pelos participantes da pesquisa, em diálogo com a sistematização 

metodológica dos laboratórios de leitura proposta por Gallian (2017). Como produto 

educacional elaboramos um caderno pedagógico com o registro do percurso da 

pesquisa, sua base teórica, os contos escolhidos, as provocações realizadas e a 

apresentação da proposta das R.E.D.E.S de leituras literárias como potencial caminho 

para novas práticas docentes.. 

 

Palavras-chave: Humanização; Leitura; Formação de Professores; Polifonia. 



ABSTRACT 

 

The present work refers to the research project inserted in the line of Teacher Training 

in Humanities Teaching at the Federal Institute of Espírito Santo and has the general 

objective of understanding literary reading practices in teacher education in a collective 

and shared perspective, to stimulate an active and responsive attitude in the school 

community in contact with the fictional universe. To this end, Bakhtin's concepts of 

language and polyphony were chosen as a theoretical framework in dialogue with the 

right to literature and its humanizing role, based on the theoretical contribution of 

Candido (1972,1995,2000), Gallian (2017) and Petit (2008, 2009). To deepen the 

training of teachers, the work also sought a dialogue with Freire (1982, 1987, 1991, 

1992, 2007), Gadotti (2003) and Geraldi (1984, 2003, 2015) among others. As a 

methodological path, we chose the narrative methodology in the Bakhtinian 

perspective, based on the comparison between the texts, oral and written, produced 

by the research participants, in dialogue with the methodological systematization of the 

reading laboratories proposed by Gallian (2017). As an educational product, we 

prepared a pedagogical notebook with the record of the research path, its theoretical 

basis, the chosen stories, the provocations carried out and the presentation of the 

NETWORK proposal for literary readings as a potential path for new teaching 

practices. 

 

Keywords: Humanization; Reading; Teacher training; Polyphony. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nascida em uma família de classe média, tive1 acesso a um padrão de vida que me 

proporcionou vivenciar diversas experiências culturais como teatro, shows musicais, 

feiras de livros, rodas de conversas ao som de música e poesia, entre outras. Mas a 

vida não é uma rota previsível e aos doze anos de idade meus pais se separaram e 

minha mãe saiu de casa levando seu maior patrimônio, seus seis filhos com idades 

entre dezesseis e quatro anos. Eu era a segunda mais velha e naquele momento tive 

que aprender o que era cuidar. Meus quatro irmãos mais novos dependiam de mim, 

da minha irmã mais velha e da minha mãe. Morávamos em um belo apartamento de 

um bairro nobre de Niterói/RJ e com a separação passamos a morar de favor na casa 

de uma tia no Rio de Janeiro, onde por meio de inúmeras experiências tive que 

aprender o que era resiliência, compaixão, empatia, gratidão entre outros sentimentos. 

 

Neste período (inicial da minha adolescência) comecei a trabalhar no escritório desta 

tia que dividia espaço com um senhor chamado Maurício, dono de um pequeno jornal 

chamado Entretempo, distribuído de forma gratuita no Centro do Rio de Janeiro. O 

jornal narrava histórias do cotidiano e era ilustrado com muitas fotos da cidade em 

diferentes tempos, pois este senhor vinha de uma família de jornalistas que moravam 

há muitas gerações no Rio de Janeiro e ele tinha um grande acervo de memórias. 

Meu encontro com Maurício é importante neste memorial, pois foi ele quem me deu 

um primeiro clássico de Literatura. No meu aniversário de treze anos ele me 

presenteou com o livro Dom Casmurro, de Machado de Assis e foi um momento 

marcante da minha formação leitora. Eu não gostei do livro, não compreendia e me 

sentia culpada por não gostar. Naquele período, Maurício foi um grande referencial 

intelectual e imaginar desapontá-lo me causava grande sofrimento.  Paralelo a isso 

eu era estudante da escola pública e lá nunca fui incentivada a ler, os professores nos 

tratavam como incompetentes e traziam materiais resumidos, de um conhecimento 

mínimo e com informações superficiais, pequenos textos fragmentados ocupavam os 

livros didáticos e eram usados como pretextos que depois eram vinculados de forma 

grosseira com as atividades gramaticais que tínhamos que executar. 

 

                                            
1 O uso do verbo em primeira pessoa se faz apropriado por se tratar do gênero textual Memorial 
recorrente nas dissertações do mestrado profissional.  
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Apesar dos pesares, tenho certeza de que a vida foi maravilhosa comigo, em cada 

alto e baixo, em cada momento de profundo desespero ou de completo êxtase fui me 

constituindo como ser humano e fui colecionando cada experiência.   

 

Minha família e eu nos mudamos para o Espírito Santo e o mundo do trabalho me 

absorveu rápido, cursei meu segundo grau (hoje ensino médio) no noturno, sempre 

trabalhando o dia todo e eu estava distraída quando o caminho da educação me 

encontrou. Eu já tinha uma filha de 5 (cinco) anos, fruto de uma gravidez na 

adolescência, e era gerente administrativa quando resolvi me separar e reescrever 

minha história.  

 

Apesar de sempre ter sido uma aluna dedicada e admirada pelo corpo docente, não 

me recordo de incentivos para uma graduação, o sucesso no mundo do trabalho já 

era considerado como suficiente. Por isso, após concluir o Ensino Médio fiquei cinco 

anos sem estudar e voltei por uma oportunidade de cursar um ensino técnico em 

Gestão Empresarial, em uma escola pública em Vila Velha/ES. Foi neste curso que 

tive professores que me incentivaram a cursar uma graduação, pois valorizavam 

minhas falas, me empoderavam e despertaram em mim um desejo de sair da inércia.  

 

Fiquei com muita dúvida se faria Administração ou Pedagogia, mas por outro revés 

da vida comecei a trabalhar como coordenadora em uma escola de bairro e foi ali que 

o caminho da educação cruzou com o caminho da minha vida de uma forma tão 

imbricada que hoje já não consigo desassociar um do outro.  

 

Desde 2005, trabalho com escola e na trajetória profissional já atuei como pedagoga, 

professora de séries iniciais, professora alfabetizadora de projetos de correção de 

fluxo, professora da Educação de Jovens e Adultos, coordenadora, orientadora 

educacional, técnica da Secretaria Municipal de Educação de Cariacica , formadora 

em programas de formação para docentes e no atual momento estou gestora de uma 

escola pública da Rede Estadual do Espírito Santo.  

 

Narrar toda esta trajetória, me faz recordar como me constituí como pessoa, como 

minhas vivências interferem na educadora que sou e como cheguei ao meu objeto de 

pesquisa deste Mestrado Profissional no Ensino de Humanidades. Trabalhando na 
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escola pública e acreditando na educação pública de qualidade como agente 

transformador, sempre me debrucei em leituras que pudessem empoderar os 

educandos e em projetos que possibilitassem que os mesmos narrassem suas 

histórias, se colocassem como protagonistas e projetassem seu futuro.  

 

Em 2016, assumi um novo desafio profissional, participei do processo seletivo para 

ser gestora de uma escola pública da Rede Estadual em Serra Sede / ES e fizemos 

um trabalho com bastante mobilização e participação da comunidade. Neste mesmo 

ano fui convidada a assumir a gestão de outra escola localizada em Central Carapina 

no município de Serra/ES. 

 

Esta nova escola trouxe outros desafios. Devido à violência em seu entorno, ela foi 

perdendo sua identidade e tornou-se um espaço extremamente hostil e foi 

considerada a escola mais violenta da Rede Estadual do Espírito Santo. Nada foi fácil, 

mas em parceria com a equipe fomos construindo uma nova identidade para a 

instituição e começamos a envolver os alunos em projetos que despertassem o 

sentimento de pertencimento e de protagonismo juvenil. Conseguimos envolver a 

comunidade e fizemos algumas intervenções físicas que possibilitaram um novo olhar 

para aquele espaço. 

 

Foi então que, ao final de 2016, ganhamos o Prêmio Boas Práticas SEDU na categoria 

Gestão Administrativa e em 2017 fomos destaque Estadual, Regional e ganhamos o 

2º lugar Nacional do Prêmio Gestão Escolar, também ganhamos o Prêmio Boas 

Práticas SEDU nas categorias Gestão Pedagógica e Coordenação Escolar. E em 

2019 fomos reconhecidos com o Prêmio Estadual Mulheres do Amanhã e o Prêmio 

Nacional Educador Nota 10. Todos esses prêmios fizeram com que os alunos, os 

docentes, os profissionais, a SEDU e a comunidade valorizassem nosso trabalho e 

nos apoiassem em novos projetos. São motivos de muito orgulho, pois narram nossa 

trajetória, de uma escola desacreditada em 2016 para uma escola reconhecida 

nacionalmente. 

 

Apesar de termos evoluído muito, ainda temos uma grande preocupação com a 

aprendizagem. Foi nesse processo que meu interesse pelo mestrado ficou ainda mais 

aguçado. A necessidade de dialogar com outros pares e de ter um embasamento 
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teórico mais forte que me possibilitasse novas práxis me aproximaram das leituras de 

Freire (1982, 1987, 1991, 1992, 2007). Foi quando tive acesso à ementa deste 

mestrado profissional e vi nele uma oportunidade de me fortalecer para poder 

contribuir na transformação da realidade por meio da educação. 

 

Já no mestrado conheci o trabalho do professor Dante Gallian (2017) que se utilizou 

de clássicos literários para promover momentos de reflexão e de transformação em 

grupos aos quais ele denominou de LabHum (laboratórios de humanidades), bem 

como me aproximei de leituras que concebem a literatura como prática humanizadora, 

tais como as ideias de Candido (1972,1995,2000) e Petit (2008, 2009).   

 

Ao ter contato com essas leituras, com a proposta deste mestrado profissional e com 

a realidade dos educandos em situação de vulnerabilidade social, da comunidade em 

que atuo, percebi que esta pesquisa poderia contribuir com a formação de docentes. 

Surge então a pesquisa: Leitura literária, polifonia e humanização: caminhos para 

a formação docente na educação básica. 

 

Com o objetivo geral de compreender as práticas de leitura literária na formação 

docente  em uma perspectiva coletiva e compartilhada, de modo a estimular na 

comunidade escolar uma atitude ativa e responsiva no contato com o universo 

ficcional e com os objetivos específicos de estudar o potencial dos textos literários no 

processo de humanização no contexto da educação básica; construir momentos de 

leitura coletiva (R.E.D.E. de leitura2), promovendo um espaço de diálogo, de reflexão 

e de transformação docente; e produzir um material educativo que sintetize as práticas 

da pesquisa e possibilite novos caminhos na formação docente.  

 

Para isso, promovemos encontros formativos para os professores de língua 

portuguesa e língua inglesa do município de Serra-ES, por intermédio do projeto de 

extensão “Letras em diálogo3: parceria na formação de professores III”, uma parceria 

entre a Secretaria de educação do município de Serra e o Instituto Federal – Campus 

Vitória. Nestes encontros trabalhamos com a ideia de práxis defendida por Paulo 

                                            
2 R.E.D.E.S de leitura - RODA DE ESTÓRIAS: REDESCOBERTA DE ENUNCIADOS – R.E.D.E. 
3 No capítulo O percurso metodológico da pesquisa será detalhado o projeto “Letras em diálogo: 
parceria na formação de professores III”  
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Freire em diálogo com aspectos polifônicos do texto literário, abordando a teoria e 

fomentando momentos práticos de leitura de textos literários de forma compartilhada 

e coletiva, deixando que os sujeitos tecessem seus comentários e explorassem suas 

narrativas. A intenção do grupo foi de oportunizar um espaço que promovesse a 

experiência da fala, da escuta, do diálogo, da reflexão e emissão de opiniões em 

temas diversos. 

 

Como metodologia de pesquisa, adotamos a metodologia narrativa sob a ótica 

bakhtiniana em diálogo com a sistematização metodológica dos laboratórios de leitura 

propostos por Gallian (2017), modificados em nossa realidade e perspectiva de 

trabalho.  

 

O produto educacional foi elaborado a partir desses encontros formativos. Um caderno 

pedagógico no formato de e-book, com a síntese da pesquisa, os contos escolhidos e 

as provocações que abordamos nos encontros com os docentes. O caderno 

pedagógico é um convite aos professores para explorarem as R.E.D.E.S de leitura 

literária nas escolas de educação básica.  

 

Considerando essa delimitação, organizamos o texto dessa dissertação com a 

seguinte configuração: neste primeiro capítulo, Introdução, apresentamos o nosso 

percurso, a justificativa e os objetivos da pesquisa. No segundo capítulo, Diálogos 

com as pesquisas da área, apresentamos teses e/ou dissertações cuja temática se 

aproximaram da nossa pesquisa, a partir de aproximações e distanciamentos 

possíveis com o nosso objeto de pesquisa. No terceiro capítulo, Bases teóricas da 

pesquisa, discorremos sobre as bases teóricas que subsidiaram as questões 

relacionadas à polifonia, leitura literária no contexto escolar, leitura e resistência, 

humanização e formação docente. No quarto capítulo, O percurso metodológico da 

pesquisa, apresentamos o trajeto percorrido, a nossa escolha pela metodologia 

narrativa sob a ótica bakhtiniana, os participantes da pesquisa, o espaço dialógico 

onde a pesquisa aconteceu, a proposta dos encontros chamados de REDE de leituras 

e a análise dos dados. No quinto capítulo, O produto educacional, apresentamos o 

produto educacional e a validação da pesquisa. E por fim, no sexto e último capítulo, 

Considerações para novos diálogos, trazemos as nossas considerações sobre o 
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objeto de pesquisa em diálogo com a nossa prática, nossos referenciais teóricos e 

possíveis perspectivas para a prática docente.  
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2 DIÁLOGOS COM AS PESQUISAS DA ÁREA 

 

O diálogo com produções acadêmicas correlatas ao nosso objeto de pesquisa faz-se 

relevante, se pensarmos na potência das vozes que emergem na cena da pesquisa.  

 

Conhecer a palavra do outro é trazer para o nosso trabalho novos elementos e 

referências que nos farão, certamente, compreender melhor o nosso objeto de 

pesquisa e as nossas práticas investigativas. 

 

Nesse sentido, buscamos no banco de dissertações e teses da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível superior (Capes) e na Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) trabalhos que corroborem com as 

discussões levantadas em nossa pesquisa. Fizemos um recorte temporal no período 

de 2015 a 2019 que se justifica pela significativa produção de trabalhos relacionados 

ao objeto de nossa pesquisa nos últimos 4 (quatro) anos. Optamos em não utilizar os 

artigos, livros e resenhas neste diálogo com os pares, pois iremos priorizar a utilização 

das teses ou dissertações acreditando que tal linguagem se aproxima mais de nossa 

pesquisa de mestrado.  

 

Iniciamos as buscas no portal da Capes com os seguintes descritores: “Leitura e 

Humanização” e encontramos 173 resultados, dos quais 160 são artigos, 11 são livros 

e 2 são resenhas. Interessante perceber que não localizamos nenhuma tese ou 

dissertação na área da educação, pois a palavra humanização está fortemente 

vinculada ao campo da saúde.  

 

No portal da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações4 utilizamos ainda o 

mesmo descritor acima e foram encontrados oitocentos e oito resultados (808), 

refinamos a busca para Programas de Pós-Graduação em Educação, assim o número 

de resultados caiu para trinta e nove (39), dos quais, quinze (15) teses e vinte e quatro 

(24) eram dissertações. Em meio a esses resultados, fizemos a leitura de todos os 

resumos e selecionamos alguns para uma leitura mais aprofundada. Feito isso 

                                            
4IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Biblioteca Digital Brasileira de 
Teses e Dissertações – BDTD. Brasília, DF: IBICT, [s.d.]. Disponível em: http://bdtd.ibict.br. Acesso 
em: 02 maio 2019. 
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escolhemos três dissertações de mestrado que tem maior relevância para nosso 

trabalho, são elas: A literatura na escola: um direito, uma necessidade e um fator de 

humanização, Bomfim (2016); O diálogo em Paulo Freire: uma análise a partir da 

Pedagogia do Oprimido e da Pedagogia da Esperança, Galli (2015); Ensino de 

literatura: da Paideia ao Paradigma Sistêmico, Gabrielli (2016). 

 

Ao analisarmos as dissertações, pudemos ver a literatura como uma necessidade 

humana de todas as sociedades em todos os tempos, portanto é um direito como nos 

afirma Candido (1972, 1995, 2000). Observamos também como as dissertações 

selecionadas abordam o papel humanizador da literatura. Segundo Bomfim (2016, 

p.13) “A literatura vem como um respiro ao humano, uma provocação, um movimento 

de sedução em que quem com ela entra em convívio sabe-se ainda mais humano”. 

Nesta perspectiva acreditamos que a rede de leitura, proposta pela nossa pesquisa, 

poderá promover esse contato mais intenso com o íntimo, pois permite aos 

participantes uma apropriação do lido, podendo fazer associações com suas 

especificidades, abrindo novas possibilidades para o devir.  

 

Bomfim (2016) propõe em seu primeiro capítulo um passeio pelos documentos oficiais 

nos proporcionando perceber o papel que a literatura foi exercendo dentro das 

escolas. Tal pesquisa nos auxilia na compreensão de que, ao longo dos anos, os 

documentos oficiais (LDB; Parâmetros Curriculares, Orientação Curricular, Diretrizes, 

entre outros) foram reduzindo o espaço da literatura e ampliando o estudo 

historiográfico das escolas e movimentos literários, das estruturas e estudo da 

gramática, apresentando a literatura como um “apoio” para se trabalhar a língua 

portuguesa.   

 

Esse tópico é bastante significativo para nossa pesquisa, pois sem precisar recorrer 

aos documentos oficiais, pudemos compreender os motivos pelos quais as escolas 

não realizam o trabalho com a leitura literária de forma a explorar também nos textos 

as relações com um contexto cultural mais amplo, para além das questões formais e 

estéticas que os constituem. 

 

Ao pensarmos a literatura como direito e como fator de humanização, encontramos a 

pesquisa de Galli (2015) que aborda o diálogo freiriano como uma rica estratégia para 
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a transformação da sociedade, pois permite reconhecer a diversidade e promove uma 

escuta horizontal, com a participação ativa de todos os sujeitos. Galli (2015, p.19) 

afirma que “[...] nessa perspectiva, o diálogo é uma forma de aprendizado coletivo e 

de transformação em que as pessoas de diferentes contextos podem se encontrar e 

aprender mutuamente, buscando o aprendizado”. Em seu trabalho ele faz uma vasta 

leitura sobre duas obras de Paulo Freire, a saber: A Pedagogia do Oprimido e a 

Pedagogia da Esperança.  

 

Neste sentido, acreditamos que esta tese se aproxima de nossa pesquisa, pois 

utilizaremos Paulo Freire com um dos teóricos em nossa revisão de literatura, 

compreendendo a sua relevância para a Educação Brasileira, bem como o seu olhar 

sensível para a educação dos oprimidos. Paulo Freire traz grandes contribuições para 

refletirmos a possibilidade de transformação dos sujeitos e da sociedade. Vale 

ressaltar que Galli (2015) traça como objetivo de sua pesquisa responder de que forma 

esse diálogo aparece nessas duas obras de Freire.  

 

Após a leitura destes trabalhos fica evidente que a literatura passa a ter grande 

influência na percepção de mundo, possibilitando ao sujeito uma (re)significação da 

sua própria história. Gabrielli (2016, p.11) diz que “[...] por meio da arte literária 

podemos conhecer contextos distantes, independente do tempo e do espaço, 

reconhecer nossa própria realidade e tentar modificá-la”. Essa afirmação é a mola 

propulsora de nossa pesquisa.  

 

No portal da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações utilizamos os 

descritores “Leitura” e “Humanização” e foram encontrados mil trezentos e cinquenta 

e cinco (1355) resultados. Refinamos a pesquisa com os descritores “formação de 

professores” e “formação docente” e o número caiu para quatrocentos e setenta (470) 

dissertações e trezentos e sete (307) teses, dos quais fizemos uma primeira seleção 

a partir dos títulos e depois dos resumos e escolhemos alguns trabalhos para a leitura 

da introdução. Após essas leituras selecionamos uma tese e duas dissertações para 

uma leitura mais aprofundada, são elas: Desafios teóricos e metodológicos para a 

humanização da formação permanente, Rosa (2015); Narrativas de vida como 

processo de reflexão sobre a prática docente na formação de professores de 

ciências do curso de licenciatura a distância em biologia da UNB, Silva (2014); 



23 

 

Um estudo teórico-prático das ações de letramento literário em contextos 

escolar e extraescolar, Barros (2014). 

 

A partir das dissertações analisadas, pudemos observar que é possível pensar a 

formação de professores por meio de suas narrativas, provocando-os a refletir sobre 

sua própria história e as suas práticas. Segundo Rosa (2015, p.45) “[...] a 

humanização da formação docente se opõe diametralmente ao projeto de 

desumanização que historicamente tem oprimido os sujeitos”. Acreditamos que no 

contexto atual ir na contramão deste modelo de sociedade faz diferença na em uma 

formação que possibilite ao professor se empoderar de práticas e vivências que deixe 

emergir as vozes dos estudantes dando-lhes sentido e fortalecendo-os para uma 

educação emancipadora e transformadora.  

 

Ao fazer a escolha das pesquisas, buscamos trabalhos que dialogassem com nosso 

referencial teórico, neste sentido o trabalho da Rosa (2015) dialoga com o 

materialismo histórico-dialético e com as concepções freirianas, propondo círculos 

dialógicos como dispositivos para mediar os encontros de formação dos professores, 

nas palavras da autora 

 

Defende-se que a postura profissional e humana para a formação 
permanente parte do reconhecimento do sujeito, de seu inacabamento e se 
faz significativa, provocando mudanças qualitativas. Um meio entre outros, 
para o desenvolvimento profissional. Neste sentido que se busca pautar este 
estudo no diálogo com os professores e em suas narrativas autobiográficas, 
suas dúvidas, perguntas e proposições (ROSA, 2015, p.48).   

 

Ao lermos a tese de Barros (2014), aproximamo-nos de suas discussões, em especial, 

quando ela aborda estratégias de leitura literária em contexto escolar e 

extraescolar,possibilitando entender a literatura como direito, assim como abordamos 

em nossa pesquisa com base em Candido (1972, 1995, 2000). Fala ainda de como a 

visão escolarizada desta disciplina acaba por fragmentar seus textos e impossibilitam 

aos sujeitos à imersão em uma obra literária. Barros (2014) cita ainda que  

 

Há uma imensa crueldade quando se acusa os “leitores” de não gostarem de 
ler. Se falamos de “leitores”, estamos nos referindo a sujeitos que tiveram 
acesso a bens culturais, como um livro literário, por exemplo, e deixamos de 
lado o fato de que, para boa parte da população mundial, esse é um item de 
luxo (BARROS, 2014, p.15).  
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Esse é um dos pontos chaves de nossa pesquisa: a dialogia nas práticas de leitura, a 

compreensão da leitura literária como direito, a luta para que os estudantes tenham 

acesso a textos literários em sua integra.  

 

Barros (2014) afirma ainda que a discussão do papel da literatura nas escolas não é 

inédita e ousa dizer que tem sido um dos temas mais discutidos nos programas de 

graduação e pós-graduação na área de letras e ciências coirmãs e nos diz: “pego 

emprestado os versos “repetir, repetir, repetir, até ficar diferente”, do poeta Manoel de 

Barros, já citado por outros tantos, pois a repetição aqui não é fruto da falta da 

imaginação e sim do desejo de transformação da realidade”.  

 

Outro dado relevante nas pesquisas analisadas é a importância do professor como 

formador de leitores, além da dificuldade de acesso à literatura pelas famílias 

brasileiras. Porém Barros (2014), nos alerta sobre a prática dos professores na escola, 

ao dizer 

 

[...] contudo, é esse mesmo sujeito que, na tentativa de mobilizar a leitura e, 
ao mesmo tempo, atender aos procedimentos escolares de quantificação e 
mensuração da aprendizagem, finda por converter o prazer em obrigação, 
como reflexo dos interesses de um sistema que deseja uma produção de 
resultados imediatos (BARROS, 2014, p.19). 

 

Tornamos a realizar buscas e no site da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações, com o descritor que utilizamos no banco da Capes “polifonia”. A busca 

retornou com onze mil duzentos e noventa e oito (11.298) trabalhos e, então 

acrescentamos os delimitadores “dialogismo” “literatura” e “humanização” e os 

resultados caíram para seiscentos e cinquenta (650) trabalhos, sendo quatrocentos e 

onze (411) dissertações e duzentos e trinta e nove (239) teses. Dentre tantas opções, 

buscamos nos resumos e nas introduções trabalhos que dialogassem com nossa 

proposta de pesquisa e escolhemos a dissertação, a saber: O (re)significado da 

leitura de contos para jovens e adultos privados de liberdade, Reis (2015). 

 

A pesquisa elencada foi escolhida, porque não somente adota o princípio da leitura 

como humanização, bem como se utiliza da concepção discursiva de Bakhtin. Desta 

forma, essa dissertação se aproxima muito do viés adotado em nosso trabalho. 

Acreditamos que nos tornamos humanos na vivência em sociedade e no 
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relacionamento com os outros. Entendemos humanização como Candido (1995, 

p.294) nos apresenta, 

 

[...] entendo aqui por humanização (já que tenho falado tanto nela), o 
processo que confirma no homem aqueles traços que reputamos essenciais, 
como o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para o 
próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos 
problemas da vida, o senso de 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 para a natureza, a sociedade, o semelhante.  

 

Neste processo da leitura como humanização Reis (2015) percebe a “[...] leitura como 

prática social, aprofunda o ato de ler ao considerar a interferência social nesse 

processo quanto às suas finalidades, contexto, circulação e leitores”. Assim, ela se 

apoia em Bakhtin, para o qual o texto é o ponto de partida das relações humanas, 

tendo em vista que tais relações são intermediadas pela palavra. Os pensamentos 

expressos em textos são pensamentos sobre o outro (com o eu, nós, sempre juntos).  

 

Após a leitura dessas produções que dialogam com o nosso objeto de pesquisa, 

observamos a importância de compreender as práticas de leitura literária na formação 

docente  em uma perspectiva coletiva e compartilhada, de modo a estimular na 

comunidade escolar uma atitude ativa e responsiva no contato com o universo 

ficcional.  

 

Entendemos que, conhecer algumas produções acadêmicas correlatas à nossa, bem 

como caminhos metodológicos que sustentaram as investigações apresentadas em 

nosso diálogo com os pares, significou também compreender um pouco mais o nosso 

objeto de pesquisa. 

 

Na seção seguinte, apresentaremos as concepções teóricas que fundamentaram o 

nosso diálogo entre a leitura, a formação docente e a humanização no contexto da 

escola de educação básica. 
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3 BASES TEÓRICAS DA PESQUISA 

 

Considerando que o objetivo de nossa pesquisa é de compreender as práticas de 

leitura literária na formação docente em uma perspectiva coletiva e compartilhada, de 

modo a estimular na comunidade escolar uma atitude ativa e responsiva no contato 

com o universo ficcional, optamos por uma matriz teórica sobre linguagem e leitura 

em uma perspectiva polifônica, social e interacionista. 

 

Nessa perspectiva, dividimos o capítulo de referencial teórico em três subcapítulos. 

No primeiro subcapítulo apresentamos os conceitos de linguagem e polifonia 

utilizando como base teórica algumas concepções de Bakhtin e do Círculo5 (1997, 

2008, 2010, 2014). No segundo subcapítulo abordamos a literatura na escola e 

dialogamos sobre literatura e humanização, o direito à literatura e sobre a formação 

do leitor. Para isso o aporte teórico escolhido foi Candido (1972, 1995, 2000) e Petit 

(2008, 2009). E no terceiro subcapítulo discutimos sobre a formação docente à luz da 

polifonia e da humanização e para essa interlocução vamos utilizar as obras e 

pensamentos dos educadores brasileiros Freire (1982, 1987, 1991, 1992, 2007), 

Gadotti (2003) e Geraldi (1984, 2003, 2015).  

 

3.1 LINGUAGEM E POLIFONIA: MIKHAIL BAKHTIN, O CÍRCULO E A LEITURA 

 

3.1.1 Conceito de linguagem 

Ao longo da história, o ensino da língua e as concepções de linguagem foram sendo 

discutidas recorrentemente, não sendo possível definir um único conceito sem 

localizá-lo no seu tempo histórico, buscando evidenciar os valores sociais e as 

ideologias daquele momento. 

 

Geraldi (1984), um dos estudiosos dos pressupostos bakhtinianos no Brasil, faz um 

recorte e aponta três concepções de linguagem: 1) A linguagem é uma expressão do 

                                            
5 Bakhtin pertencia a um pequeno círculo de intelectuais e de artistas entre os quais se encontravam 
Marc Chagall e o musicólogo Sollertinsky, amigo íntimo de Chostakovitch. Também fazia parte deste 
círculo um jovem professor do Conservatório de Música de Vitebsk, V.N. Volochínov, e ainda P. N. 
Medviédiev, empregado de uma casa editora. [...] Este círculo, conhecido sob o nome de “Círculo de 
Bakhtin”, foi um cadinho de ideias inovadoras, numa época de muita criatividade, particularmente nos 
domínios da arte e das ciências humanas (YAGUELLO, p. 11). 
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pensamento; 2) A linguagem é um instrumento de comunicação; 3) A linguagem é 

uma forma de interação. Tais concepções voltam-se aos papéis do professor e do 

aluno em sala de aula.  

 

Se acatarmos a linguagem como na primeira concepção a consideramos como a 

expressão do pensamento, aceitaremos a afirmação que defende a ideia de que as 

pessoas que não conseguem se expressar não pensam. No entanto, se escolhermos 

a segunda concepção entendendo a linguagem como instrumento de comunicação 

estaremos nos ligando à teoria da comunicação e vendo a língua como código 

(conjunto de signos que se combinam segundo regras) capaz de transmitir ao receptor 

certa mensagem, sem nos preocuparmos com o contexto sociocultural onde o emissor 

ou o receptor estão inseridos.  

 

No entanto, esta pesquisa opta em entender a linguagem como uma forma de 

interação e tem a função mais ampla do que a simples transmissão de informações 

de um emissor a um receptor. A linguagem ocupa um lugar de interação humana, por 

meio dela os sujeitos dialogam entre si e com o mundo que os envolve construindo 

novos sentidos aos enunciados e enunciações presentes em suas relações 

linguísticas. 

 

Nesse sentido, Bakhtin & Volochínov em sua obra Marxismo e Filosofia da Linguagem 

(2014) faz uma análise geral do pensamento filosófico e linguístico e nos apresenta 

uma crítica a duas orientações principais que vigoravam no início do século XX, nos 

estudos linguísticos. A primeira ele chama de subjetivismo idealista (vinculada ao 

Romantismo) e a segunda de objetivismo abstrato (estruturalista). 

 

A primeira tendência interessa-se pelo ato da fala, de criação individual, como 
fundamento da língua (no sentido de toda a atividade de linguagem sem 
exceção). O PSIQUISMO individual constitui a fonte da língua [...] A língua é, 
deste ponto de vista, análoga às outras manifestações ideológicas, em 
particular às do domínio da arte e da estética (BAKHTIN & VOLOCHÌNOV, 
2014, p.74). 

 

No subjetivismo idealista as posições fundamentais podem ser sintetizadas em quatro 

proposições: a língua é um processo criativo ininterrupto de construção que se 

materializa sob a forma de atos individuais de fala; As leis da criação linguística são 
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as leis da psicologia individual; A criação linguística é uma criação análoga à criação 

artística; A língua é um produto acabado e um instrumento pronto para ser usado 

(BAKHTIN & VOLOCHÌNOV, 2014).  

 

Faraco (2017) escreve que a crítica de Bakhtin a esta orientação é menos radical, 

visto que ele concorda com alguns conceitos da teoria humboldtiana, como, por 

exemplo, quando ele toma a enunciação como a realidade concreta da linguagem e 

não separa a forma linguística de sua substância ideológica, porém ele não aceita que 

a concepção da língua seja individualista do falante e da sua atividade linguística, 

ignorando a natureza social do enunciado e da enunciação.  

 

Ao situar as condições sociais de Humboldt, Faraco (2017, p.110) afirma que 

 

Ele era dono de uma erudição enciclopédica e de uma paixão pelas línguas. 
Sua vida abastada lhe deu condições de estudos, viagens e contatos 
contínuos com grande parte da intelectualidade europeia de seu tempo 
(1767-19835). Era, portanto, um intelectual de interesses múltiplos, o que, 
com certeza, contribuiu para uma produção não facilmente sistematizada. [...] 
Humboldt é antes de tudo um filósofo da linguagem, não propriamente um 
linguista no sentido estrito do termo: o que lhe parece interessar, antes de 
qualquer coisa, é o Ser da linguagem e não a formulação de um método de 
análise de um “objeto calculável”.  

 

É importante evidenciar que para Humboldt, linguagem e pensamento são 

indissociáveis, pois a língua não era apenas a manifestação externa do pensamento, 

mas aquilo que o torna possível, ela tem um caráter constitutivo e viabiliza a 

elaboração dos atos criativos da mente. Para ele a língua é uma atividade (energeia) 

e não um produto (ergon). Portanto, 

 

Ela é, ao mesmo tempo, algo que permanece (o ergon acumulado que cada 
geração recebe e que constitui, no seu conjunto, a visão de mundo da nação, 
o espírito do povo – bem de acordo com o ideário do pensamento romântico, 
do qual Humboldt foi um dos formuladores) e algo transitório (porque é 
inerentemente energeia, isto é, trabalho mental criativo e contínuo, um 
verdadeiro ato artístico que opera permanentemente sobre o ergon, 
reconfigurando-o) (FARACO, 2017, p. 111).  

 

Tais conceitos nos são fundamentais para percebermos as aproximações que Bakhtin 

e o Círculo fazem dessa orientação, pois mais tarde ele vai sociologizar essas facetas 

trazendo a linguagem como energeia social, enquanto o ergon perde o caráter unitário 

e se mostra múltiplo de acordo com as visões sociais de seu tempo-espaço.  
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Na segunda orientação, a qual Bakhtin chama de objetivismo abstrato a língua é um 

arco-íris imóvel que domina o fluxo da fala. Assim, cada enunciação possui traços 

idênticos aos de outras enunciações. São esses traços idênticos que são normativos 

para todas as enunciações (traços fonéticos, gramaticais e lexicais). Bakhtin destaca 

que 

 

Para esta segunda orientação do pensamento filosófico-linguístico, o fato 
mais significativo é o fosso que separa a história do sistema linguístico em 
questão da abordagem não histórica, sincrônica.  A argumentação 
fundamental da segunda orientação faz deste fosso dialético, um fosso 
intransponível (BAKHTIN & VOLOCHÌNOV, 2014, p. 82). 

 

Bakhtin (2014) sintetiza a segunda orientação em quatro proposições: A língua é um 

sistema estável e imutável; as leis da língua são essencialmente leis linguísticas 

específicas; as ligações linguísticas específicas nada têm a ver com valores 

ideológicos (artísticos, cognitivos ou outros); Os atos individuais de fala constituem, 

do ponto da língua, simples refrações ou variações fortuitas ou mesmo deformações 

das formas normativas.  

 

Ao analisar criticamente as duas orientações citadas anteriormente, Bakhtin (2014) 

destaca que se olharmos de forma objetiva para a língua nos depararemos com a 

evolução ininterrupta das normas da língua. Pois, 

 

De um ponto de vista realmente objetivo, percebendo a língua de um modo 
completamente diferente daquele como ela apareceria para certo indivíduo, 
num dado momento de tempo, a língua apresenta-se como uma corrente 
ininterrupta (BAKHTIN & VOLOCHÌNOV, 2014, p.93). 

 

Para Bakhtin, as duas orientações funcionam como tese e antítese e ambas 

desconsideram as questões sociais, históricas e culturais que permeiam a linguagem. 

O subjetivismo idealista romântico se fundamenta na enunciação monológica da 

língua, no ato puramente individual como uma expressão da consciência, enquanto o 

objetivismo abstrato estruturalista, pensado por Saussure, não considera a língua um 

fato social, mas como um objeto abstrato que nega as manifestações orais individuais 

e propõe um sistema abstrato de formas linguísticas.  
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Desta forma, ele encontra falhas no sistema dicotômico língua–fala/ sincronia–

diacronia e define que a fala é de natureza social, não individual, estando ligada às 

condições de comunicação presentes nas relações do eu com o outro.  

 

Assim, para dialogar sobre o conceito de linguagem utilizamos como pressupostos 

teóricos o russo Mikhail Bakhtin, o Círculo e seus interlocutores. Tais intelectuais 

concebem a linguagem como um processo contínuo de criação que se efetiva na 

interação verbal. De acordo com Faraco, 

 

Podemos dizer que o Círculo parte da asserção de que a realidade 
fundamental da linguagem é o fenômeno social da interação verbal 
(Marxismo e filosofia da linguagem, p. 94). Nesse sentido, a linguagem 
verbal não é vista primordialmente como sistema formal, mas como atividade, 
como um conjunto de práticas socioculturais – que tem formatos 
relativamente estáveis (concretizam-se em diferentes gêneros do discurso) e 
estão atravessadas por diferentes posições avaliativas sociais (concretizam 
diferentes vozes sociais). [...] A interação é entendida, conforme diz 
Voloshinov (p.95), como “toda a comunicação verbal, de qualquer tipo que 
seja”, sendo o dialogo face a face apenas um destes muitos tipos. (FARACO, 
2017, p.120).  

 

Bakhtin e o Círculo entendem que a linguagem determina a atividade mental, mas 

evidenciam que o signo e a enunciação são de natureza social e que sendo tudo 

ideológico e considerando que tudo tem um significado, a ideologia determina a 

linguagem e os sujeitos se interrelacionam criando novos sentidos para os signos, já 

que  

 

A enunciação enquanto tal é um puro produto da interação social, quer se 
trate de um ato de fala determinado pela situação imediata ou pelo contexto 
mais amplo que constitui o conjunto das condições de vida de uma 
determinada comunidade linguística (BAKHTIN & VOLOCHÌNOV, 2014, 
p.126). 

 

Considerando a pluralidade dos sujeitos, podemos dizer que existem várias maneiras 

de falar, pois todo o dizer está impregnado com a práxis humana (social e histórica) e 

também repleto de valores e ideologias que emergem dessas práxis. Para Bakhtin & 

VOLOCHÌNOV (2014) o diálogo constitui-se como uma das formas (a mais 

importante) de interação verbal, entendendo-o como toda a comunicação verbal (face 

a face, livros,etc.). No próximo tópico abordaremos as diferenças entre o discurso 

monológico e o polifônico.   
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3.1.2 Discurso monológico versus polifônico: contribuições para o estudo de 

linguagem 

Mikhail Bakhtin foi um grande estudioso das questões filosófico-literárias e, a partir 

dos estudos sobre os romances de Dostoiévski, formulou uma tipologia universal do 

romance, assim intitulada: o monológico e o polifônico. 

 

Segundo Bezerra (2008), Bakhtin caracterizou os romances anteriores a Dostoiévski 

como monológicos ou homofônicos, pois representavam uma espécie de literatura 

cujos traços estruturais eram semelhantes entre si. A atmosfera monológica era 

comum no mundo inteiro e essas obras estavam impregnadas de autocentrismo, 

dependência, restrição, autoritarismo e conclusibilidade. A única voz era a do autor da 

obra que a conduzia de acordo com seu ponto de vista.  

 

No monologismo, o autor concentra em si mesmo todo o processo de criação, tudo é 

coisificado e este modelo não admite a consciência responsiva e isônoma do outro. 

 

O monólogo é algo concluído e surdo à resposta do outro, não reconhece 
nele a força decisória. Descarta o outro como entidade viva, falante e 
veiculadora das múltiplas facetas da realidade social e, assim procedendo, 
coisifica em certa medida toda a realidade e cria um modelo monológico de 
um universo mudo, inerte. Pretende ser a última palavra (BEZERRA, 2008, 
p.192). 

 

Já os romances de Dostoiévski ligam-se aos conceitos de realidade em formação, 

inconclusibilidade e não acabamento, os personagens preservam seus universos 

individuais e estão em permanente evolução, são livres para dizer, com consciência 

do local que falam e de quem são. Não se espera deles um padrão universal de pensar 

e agir. A autoconsciência dos personagens é um traço dominante na construção da 

sua imagem.  

 

Surgem então na teoria bakhtiniana os conceitos de dialogismo e polifonia, vinculados 

à natureza ampla dos seres humanos traduzida na multiplicidade da vida social, 

cultural e ideológica representada.  
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Vale ressaltar que o conceito de polifonia foi inicialmente empregado por Bakhtin na 

teoria musical a partir dos estudos relacionados ao romance de Dostoiévski, fazendo 

uma comparação com o movimento musical das igrejas.  

 

No século VI, umas das formas de expressão de poder da Igreja era o canto 

gregoriano6, uma forma homofônica de canto, no qual as vozes executam o mesmo 

movimento melódico, em uníssono. A partir do século XII as vozes passam a ser 

diferenciadas numa mesma composição musical, criando, dessa forma, a polifonia.  

 

Mas as matérias da música e do romance são diferentes demais para que se 
possa falar de algo superior à analogia figurada, à simples metáfora. Mas é 
essa metáfora que transformamos no romance polifônico, pois não 
encontramos designação mais adequada. O que não se deve esquecer é a 
origem metafórica de nosso termo (BAKHTIN, 2008, p. 21). 

 

A polifonia pressupõe o reconhecimento das diversificadas vozes que historicamente 

compõem um enunciado analisando as diversas ideologias impregnadas nas 

diferentes vozes.  Bezerra (2016, p.193) discorre sobre a importância da polifonia para 

a representação literária “[...], a passagem do monologismo, que tem na polifonia sua 

forma suprema, equivale à libertação do indivíduo, que de escravo mudo da 

consciência do autor se torna sujeito de sua própria consciência”.  

 

Bakhtin (1997) elabora então uma categoria articuladora do pensamento mais ampla 

que é o dialogismo, nesta categoria o homem é compreendido como um ser que se 

constitui por meio da interação social. Faraco (1988) nos diz que 

 

Dialógica é toda sua cosmovisão: a ele [Bakhtin] parecem interessar todas as 
vozes; quer ouvi-las com atenção e quer com elas interagir, não num diálogo 
ingênuo e esquemático que se esgota na substituição sucessiva de locutores, 
mas numa interação em que a meta não é nem a imposição dogmática de 
uma única voz, nem o relativismo duma coexistência acrítica de todas as 
vozes, mas a síntese dialética de vozes contrárias (FARACO, 1988, p.24). 

 

Nos textos de Bakhtin é comum o uso do termo relações dialógicas e, ao longo de 

seus estudos, fica evidente sua preocupação em entender a importância do diálogo. 

                                            
6 O termo canto gregoriano surge como homenagem ao Papa Gregório I (ROMAN, 1993), pois foi em 
seu papado que esse canto foi difundido. As letras em latim eram cantadas “a capella” e extraídas de 
textos bíblicos, geralmente os salmos. Em outras formas monódicas, pode haver a sobreposição de 
uma voz a qual pode ser acompanhada de outras, porém seguindo a mesma linha melódica, extraindo 
um único som. 
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Para ele não existe um texto neutro, sem a interferência do outro. Ao ler, o leitor faz 

inferências baseado nas suas experiências, vivências, convicções,etc, dessa forma 

não existe uma leitura única, padrão ou universal, pois o texto será sempre um espaço 

dialógico entre o autor e o leitor. A partir desse entendimento, o dialogismo abriu 

espaço para o estudo em diversos campos, como o estético, o linguístico e o filosófico. 

 

Foi-nos caro compreender a diferença entre dialogismo e polifonia, compreendemos 

que os dois conceitos não podem ser fundidos, pois o ponto de partida para a 

elaboração dos conceitos é diferente. Enquanto o dialogismo implica relações de 

diferentes vozes com valores e discursos diferentes, a polifonia traz os diversos 

diálogos como equipolentes, ou seja, em posição discursiva de igualdade, vinculado 

ao campo da atividade estética se assentando na relação autor-criador e herói. 

 

Para Bakhtin (1997) o autor do romance polifônico é um regente, não interfere nas 

vozes, nem as controla, deixa que seus personagens participem dos diálogos em pé 

de igualdade, seus posicionamentos se cruzam com de outros personagens e vão se 

transformando ao longo do processo dialógico.  

 

Desta maneira, optamos em fazer um recorte neste trabalho e nos debruçarmos 

apenas no conceito de polifonia7.  

 

Tal recorte justificou-se pelo desejo de criar possibilidades na formação de 

professores e nas R.E.D.E.S de leitura de que as vozes fossem equivalentes e 

retratassem nas narrativas os diversos papéis sociais. Acreditamos no papel 

humanizador da leitura de textos literários e nos empenhamos em provocar os 

diversos sujeitos participantes desta pesquisa, deixando que suas vozes ecoassem 

em “pé de igualdade”. Buscamos fortalecer possibilidades de efeitos de sentidos nos 

professores, potencializando os aspectos polifônicos do texto literário, cotejando 

textos (os nossos, os das referências bibliográficas, os dos textos literários e os dos 

professores participantes da pesquisa).  

 

                                            
7 Reconhecemos a dificuldade em fazer recortes na teoria Bakhtiniana pois em sua arquitetônica os 
conceitos se completam e dialogam entre si. No entanto, para efeitos didático-metodológicos, optamos 
por priorizar as categorias conceituais do dialogismo e da polifonia.  
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Retornando à parte conceitual, Bakhtin (1997) nos diz que à categoria de polifonia 

está vinculada a condição do romance como gênero em formação, cujas personagens 

são inconclusas, sujeitas a novas mudanças e representadas em um processo de 

constitutividade, para ele no discurso-literário polifônico a voz autoral é equipolente à 

voz dos personagens.  

 

Bezerra (2018) ressalta que Bakhtin renuncia o enfoque que concebe o homem como 

objeto que o conclui como algo definitivo, sob essa ótica o homem deixa de ser 

único,infinito e inacabável que o é em realidade (o “eu para mim”). Para ele o homem 

se faz em um processo de comunicação interativa, no qual me vejo e me reconheço 

através do outro e na imagem que o outro faz de mim. Nas palavras do autor 

 

Dostoiévski considera que não pode compreender, conhecer e afirmar seu 
próprio “eu” (o “eu para mim") sem o outro; sem o outro “eu” e sem o 
reconhecimento e a afirmação do meu “eu” pelo outro (o “eu” para o outro). 
Por sua natureza o “eu” não pode ser solitário, um “eu” sozinho, pois só pode 
ter vida real em um universo povoado por uma multiplicidade de sujeitos 
interdependentes e isônomos. Eu me projeto no outro que também se projeta 
em mim, que afirmemos um para o outro a existência de duas multiplicidades 
de “eu”, de duas multiplicidades de infinitos que convivem e dialogam em pé 
de igualdade (BEZERRA, 2018, p.194) 

 

É muito interessante perceber que o texto polifônico pressupõe, além de múltiplas 

vozes, que haja coexistências entre elas, é preciso que elas dialoguem igualmente, e 

mesmo que o autor seja o centro organizador dessas relações, ele não pode suprimi-

las. O autor polifônico deixa emergir as paixões, os ideais, as dores e delícias 

individuais, dando a cada personagem autonomia e liberdade de pensar e agir. 

Bakhtin (1997) mergulha nos romances de Dostoiévski e estuda em como o autor 

constrói a imagem da sua personagem e se relaciona com ela, pois 

 

A personagem interessa a Dostoiévski enquanto ponto de vista específico 
sobre o mundo e sobre si mesma, enquanto posição racional e valorativa do 
homem em relação a si mesmo e a realidade circundante. Para Dostoiévski 
não importa o que sua personagem é no mundo, mas, acima de tudo, o que 
o mundo é para a personagem e o que ela é para si mesma (BAKHTIN, 1997, 
p.46). 

 

Para Bakhtin (2008) a linguagem não está dissociada dos fenômenos artísticos e 

culturais, para ele a linguagem está associada a uma visão de mundo, de homem e 

das ideias. Nesse contexto, 
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As relações dialógicas - fenômeno bem mais amplo do que as relações entre 
as réplicas do diálogo expresso composicionalmente – são um fenômeno 
quase universal, que penetra toda a linguagem humana e todas as relações 
e manifestações da vida humana, em suma, tudo o que tem sentido e 
importância (BAKHTIN, 2008, p. 42). 

 

Desta forma, cabe observar que Bakhtin não constrói suas definições desconectadas 

do contexto histórico, social e ideológico em que estava inserido. Bezerra (2012) 

afirma que se aplica ao processo de construção do romance monológico o conceito 

de reificação, utilizado por Marx, para analisar, no sistema de produção capitalista, a 

relação entre a produção da mercadoria e seu produtor. Relação essa que coisifica o 

homem, sujeitando-o às mais diversas formas de violência. E cita que apesar do 

capitalismo reduzir os indivíduos à condição de objeto, por outro lado provocou o maior 

número de conflitos da história da sociedade humana, rompendo o equilíbrio 

ideológico e gerando múltiplas vozes e consciências. Por isso 

 

[...] Bakhtin afirma que o romance polifônico só pôde realizar-se na era 
capitalista, e justamente na Rússia, onde uma diversidade de universos e 
grupos sociais nitidamente individualizados e conflituosos havia rompido o 
equilíbrio ideológico, criando as premissas objetivas dos múltiplos planos e 
múltiplas vozes da existência, indicando que a essência conflituosa da vida 
social em formação não cabia nos limites da consciência monológica segura 
e calmamente contemplativa e requeria outro método de representação. 
Estavam criadas as condições objetivas para o surgimento do romance 
polifônico (BEZERRA, 2012, p. 193). 

 

Assim o que caracteriza a polifonia é enxergar o indivíduo integral (homem no homem) 

e suas multiplicidades, é importante aqui negar acoisificação do ser como um objeto 

concluso e isso pressupõe uma nova posição do autor na representação de seus 

personagens. Para Bezerra (2018, p.193) “o homem no homem não é uma coisa, um 

objeto silencioso; é outro sujeito, outro “eu” investido de iguais direitos no diálogo 

interativo com os demais falantes, outro eu a quem cabe autorrevelar-se livremente”. 

 

Ressaltamos que na polifonia a posição do autor é de regente das vozes que ele cria 

ou recria, deixando-as que se manifestem com autonomia. Os sujeitos interagem em 

um mesmo espaço do romance, deixando aparecer com isonomia a multiplicidade das 

vozes e suas consciências.   As personagens são donas de suas histórias, de seu 

próprio discurso e de sua maneira de exprimir-se. Cada personagem é única e 



36 

 

imiscível, mantém sua individualidade enquanto dialoga com outras personagens, 

com o autor e o leitor. Nas palavras de Bakhtin (2008); 

 

A voz do herói sobre si mesmo e o mundo é tão plena como a palavra comum 
do autor; não está subordinada à imagem objetificada do herói como uma de 
suas características, mas tampouco serve de intérprete da voz do autor, 
coadunando-se de modo especial com ele e com as vozes plenivalentes de 
outros heróis (BAKHTIN, 2008, p. 5). 

 

Porém, isso não significa que o autor é passivo ou secundário neste processo, já que 

existe uma relação dialógica entre o autor e as personagens, uma relação de 

reciprocidade.  

 

O autor é profundamente ativo, mas seu ativismo tem um caráter dialógico 
especial, está diretamente vinculado à consciência ativa e isonomia do outro, 
a um ativismo que interroga, provoca, responde, concorda, discorda, enfim, 
um ativismo que estabelece uma relação dialógica entre a consciência 
criadora e a consciência recriada, e esta participa do diálogo com plenos 
direitos à interlocução com outras vozes, inclusive com a voz do autor, 
mantendo-se imiscível e preservando suas peculiaridades de falante. E essa 
posição do autor em relação às personagens que caracteriza a polifonia no 
romance (BEZERRA, 2012, p. 199). 

 

Portanto, é a partir da polifonia (onde as múltiplas vozes têm o mesmo valor) e dos 

diferentes diálogos por ela possibilitados que se torna possível refletir sobre o modo 

de organização da sociedade, questionar-se sobre os valores pessoais, sociais e 

culturais. Como Faraco (2017) nos lembra, o diálogo é para Bakhtin um espaço de 

tensão entre os enunciados, pois nele existem concordâncias e discordâncias. Nas 

palavras de Faraco 

 

Mesmo a responsividade caracterizada pela adesão incondicional ao dizer de 
outrem se faz no ponto de tensão deste dizer com outros dizeres (outras 
vozes sociais): aceitar incondicionalmente um enunciado (e sua respectiva 
voz social) é também implicitamente (ou mesmo explicitamente) recusar 
outros enunciados (outras vozes sociais) que podem se opor dialogicamente 
a ela. [..] o diálogo, no sentido amplo do termo (“o simpósio universal”), deve 
ser entendido como um vasto espaço de luta entre as vozes sociais (uma 
espécie de guerra dos discursos), no qual atuam forças centrípetas (aquelas 
que buscam impor certa centralização verbo axiológica por sobre o 
plurilinguismo real) e forças centrífugas (aquelas que corroem continuamente 
as tendências centralizadoras, por meio de vários processos dialógicos tais 
como a paródia e o riso de qualquer natureza, a ironia, a polêmica explícita 
ou velada, a hibridização ou a reavaliação, a sobreposição de vozes etc.) 
(FARACO, 2017, p.69). 
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Desta forma, podemos afirmar que não existe palavra neutra, ao escolhermos o que 

dizer e como dizer, estamos fazendo escolhas ideológicas, culturais e sociais 

vinculadas ao nosso tempo histórico. É preciso lembrar que na sociedade existem 

jogos de poder entre as vozes que circulam socialmente, dependendo da classe social 

ou da hierarquia uma voz “vale” mais que a outra e muitas vezes a sobrepõe. 

 

A partir desses pressupostos teóricos, poderemos trazer para o cenário das práticas 

de leitura no contexto escolar uma visão mais coadunada às questões sociais, à 

diversidade discursiva que permeia as nossas interações verbais no contato com os 

textos, vistos aqui como um potente encontro de vozes. 

 

Propusemos nesta pesquisa que as práticas de leitura escolar promovessem uma 

relação entre o texto, o leitor e o autor, sendo impossível analisar um discurso fora do 

seu ambiente, desconsiderando seus aspectos, históricos, sociais e culturais. Para 

Bakhtin a palavra está impregnada de sentidos e ideologias revelando-se como um 

produto das relações sociais, tornando-se viva na interlocução entre os sujeitos. 

 

[...] a palavra penetra literalmente em todas as relações entre indivíduos, nas 
relações de colaboração, nas de base ideológica, nos encontros fortuitos da 
vida cotidiana, nas relações de caráter político, etc. As palavras são tecidas 
a partir de uma multidão de fios ideológicos e servem de trama a todas as 
relações sociais em todos os domínios (BAKHTIN, 1997, p.41). 

 

Assim reforçamos a ideia de que as práticas de leitura necessitam ser pensadas como 

práticas sociais de interlocução, de modo a abordarem o contraditório e possibilitem a 

polifonia. Corroborando com essa visão, Freire (1992) nos lembra que a leitura e a 

escrita das palavras se imbricam pela leitura de mundo, portanto ao ler um texto 

fazemos inferências de acordo com nossas vivências e experiências individuais e 

coletivas. Um mesmo texto pode afetar os sujeitos de forma diferente, abrindo a 

possibilidade de múltiplas interpretações, permitindo um diálogo singular entre cada 

leitor e o texto.  

 

Ao ler um texto cada um vai tecendo suas interpretações, afetados por suas 

experiências prévias, suas leituras de mundo e sua condição humana num dado 

contexto histórico e social. Assim o diálogo com o texto é individual e suas construções 

são feitas de acordo com a subjetividade do leitor. Uma imagem, um acontecimento 
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narrativo, uma palavra, despertam no leitor memórias, devaneios, lembranças 

pessoais. É o encontro do seu universo particular com o universo daquele texto 

literário.  

 

Bakhtin(1997) e Freire(1992) reconhecem a importância das relações humanas com 

a realidade no contexto das práticas educativas. E afirmam que a relação com o texto 

deve ser uma relação dialógica, aberta, inconclusa. Cabe ao leitor um papel ativo, que 

tenha uma atitude responsiva em relação à fala do locutor. Carvalho (2018) nos 

provoca com algumas reflexões; 

 

Essa perspectiva aponta para relações mais abertas entre literatura, leitor e 
sociedade, revelando-nos a necessidade de uma compreensão menos 
estreita no trabalho com a linguagem e com o texto, afinal, quem é o outro 
que lê comigo? Que vivências e valores esse outro pode agregar ao ato de 
leitura? Como o outro estabelece relações entre o texto literário e a vida? 
Qual é a experiência de leitura vivida pelo outro? (CARVALHO, 2018, p. 20). 

 

Não tivemos a pretensão de responder tais questionamentos, eles nos valem para 

pensarmos no papel da literatura e de como ela pode/deve ser abordada nas práticas 

sociais, em especial nas escolas. Se optarmos por um caminho tradicional, 

preocupado apenas com os aspectos gramaticais, abriremos mão de explorarmos a 

polifonia em sala de aula. O que defendemos aqui é que os professores 

intencionalmente escolham textos potentes que permitam aos estudantes um diálogo 

com a realidade da comunidade escolar. Defendemos que os estudantes tenham a 

chance de compreender a leitura como esse diálogo aberto e inconcluso e que lendo 

com os olhos de sua biografia possam fazer as inferências em seu mundo próprio 

abrindo possibilidades para novas ideias e reflexões.  É preciso que os alunos, 

professores e a comunidade escolar tenham a chance de se colocar perante as vozes 

sociais que se entrecruzam nos textos. 

 

3.2 A LITERATURA NA ESCOLA 

 

3.2.1 Literatura, Escola e Humanização 

A beleza existe em todo lugar. Depende do nosso olhar, da nossa 
sensibilidade; depende da nossa consciência, do nosso trabalho e do nosso 
cuidado. A beleza existe porque o ser humano é capaz de sonhar (GADOTTI, 
2003, p.11). 
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O sonho pela humanização, cuja concretização é sempre processo, é sempre 
devir, passa pela ruptura das amarras reais, concretas, de ordem econômica, 
política, social, ideológica etc., que nos estão condenando à desumanização. 
O sonho é assim uma exigência ou uma condição que se vem fazendo 
permanente na história que fazemos e que nos faz e refaz (FREIRE, 1992, 
p.99). 

 

Iniciamos este tópico com duas citações diretas sobre sonho e educação, pois elas 

nos dizem muito sobre nosso olhar para este capítulo. Para falar de literatura, escola 

e humanização precisamos de certa ousadia pedagógica e recorremos a Freire (2014) 

pois esse nos ensinou a pensar o sonho não em um viés ingênuo e romantizado, mas 

em um ato político, intencional e dialógico, que emerge justamente da reflexão crítica 

sobre a condição que  temos e vivemos e sobre o papel de cada um em uma luta 

coletiva em busca de uma educação libertadora e emancipatória.  

 

Na expectativa de resgatarmos a beleza da escola, propomos uma discussão sobre o 

ensino da literatura no contexto da educação básica e o sonho de uma educação 

capaz de humanizar seus estudantes, em especial uma educação pública que 

promova rupturas e transformações. 

 

Começamos esse tópico trazendo à tona um pequeno trecho da pesquisa Retrato da 

Leitura no Brasil (FAILLA, 2016)8 que nos indica resultados em relação à leitura e à 

escrita de nossos estudantes. Essa pesquisa aponta um déficit na alfabetização e 

letramento dos estudantes e expõe uma das nossas maiores fragilidades. Nos últimos 

anos o Brasil avançou muito em políticas educacionais que garantiram o acesso das 

crianças e adolescentes nas escolas, mas não garantimos a qualidade desse ensino. 

Observa-se, com frequência, nos resultados das avaliações externas um nível de 

aprendizagem inferior ao básico (mínimo esperado). 

 

A partir daí, reconhecemos um problema de base na codificação e decodificação das 

palavras, no processo de alfabetização e letramento. Mas propomos aqui 

problematizar outro aspecto muito importante: ao ler os estudantes têm dificuldade em 

                                            
8Utilizamos como fonte a pesquisa qualitativa Retratos da Leitura no Brasil, que traz em suas 
conclusões a seguinte afirmação: de acordo com o INAF, apesar do percentual da população 
alfabetizada funcionalmente ter passado de 61% em 2001 para 73% em 2011, apenas um em cada 4 
brasileiros domina plenamente as habilidades de leitura, escrita e matemática. Ou seja, o aumento da 
escolaridade média da população brasileira teve um caráter mais quantitativo (mais pessoas 
alfabetizadas) que qualitativo (do ponto de vista do incremento na compreensão leitora). 
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compreender o que foi lido, não fazem inferências e apresentam grande dificuldade 

em interpretar.  

 

Chamamos atenção, desse modo, para como a literatura tem aparecido no contexto 

escolar e apontamos para a sua apropriação na escola de forma mecanizada, muitas 

vezes relacionada apenas aos estudos gramaticais, embora saibamos que as 

atividades de leitura também estão relacionadas às condições objetivas do trabalho 

docente e às políticas públicas não tão eficazes na área cultural e educacional.  

 

Dessa forma, reconhecemos essas fragilidades e questionamos como ao longo do 

tempo a literatura foi perdendo espaço na sala de aula. Se olharmos para o passado, 

veremos que a literatura se constituía em elemento central na estruturação da cultura 

das sociedades e na formação de seus indivíduos. Então, devemos nos questionar 

sobre o rumo que a leitura tomou dentro do contexto escolar e de que forma tal rumo 

influencia na concepção de homem que formamos. 

 

Para ilustrar o que estamos dizendo, recorremos a Geraldi (2015) quando este nos 

provoca com uma reflexão sobre os objetos de ensino em língua materna, e apresenta 

dois textos em diferentes contextos, no primeiro mostra um texto de um aluno no 

segundo ano de escolaridade que narra uma história coerente e bem alinhada mas 

recheada de erros ortográficos, ele [GERALDI] nos aponta que este seria um texto de 

autor sem leitor. Em seguida, nos apresenta outro texto produzido em um contexto 

bastante diferente, pois foi produzido em uma prova de vestibular. Esse segundo texto 

analisado, não apresenta problemas ortográficos, mas fica evidenciada a falta de 

autonomia e independência do autor, que recorre aos textos da coletânea 

apresentada como textos base problematizadores para a escrita da redação.  

 

Após sermos apresentados aos dois casos, Geraldi (2015, p.64) nos faz uma 

pergunta: “O que acontece no processo escolar que torna autores dos inícios da 

escolarização repetidores de leituras mal digeridas no final da escolarização?” E 

continua trazendo um caminho para repensarmos. Nas palavras dele, 

 

Ainda de “dentro da sala de aula”, uma hipótese que pode ser levantada a 
propósito deste distanciamento entre produtos escritos e tão distintos diz 
respeito aos gêneros discursivos que são propostos para a leitura (e para o 
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exercício de produção de textos). A tentativa de aproximar a sala de aula do 
mundo cotidiano foi responsável pela diversificação dos gêneros de textos 
com que se trabalha na escola. A defesa do emprego de textos não literários 
[...] acabou por produzir um distanciamento entre literatura e escola, em 
benefício da presença de inúmeros outros gêneros discursivos, de modo 
geral textos pragmáticos ou referenciais (GERALDI, 2015, p.65). 

 

O que o autor nos provoca com esses dados é a reflexão sobre a necessidade de 

trabalharmos com textos literários em sala de aula para o desenvolvimento da 

capacidade de expressão, para o desenvolvimento crítico do estudante. Para Geraldi 

(2015) ao diversificar os gêneros textuais em sala de aula, houve um esvaziamento 

dos textos literários e isso não aconteceu sem uma intencionalidade, aconteceu 

vinculado a um projeto de sociedade e de ciência mais profundo que sustenta o 

sucesso deste movimento. O autor continua dizendo que 

 

[...] as atividades de aula estão marcadas pelo projeto de cientificidade das 
ciências humanas, e é este projeto que deu sustentação social à preferência 
pelos textos pragmáticos, em prejuízo da presença mais marcante da 
literatura no conjunto de textos postos nas mãos dos estudantes para a leitura 
e como “modelos” de textos a serem produzidos (GERALDI, 2015, p.69). 

 

Considerando esses apontamentos e nossa escolha pela perspectiva enunciativo-

dialógica, sob a ótica de Bakhtin e o Círculo, precisamos ter um olhar menos ingênuo, 

percebendo que entre o sucesso e o fracasso escolar, existem múltiplas questões que 

não são discutidas. Sobre isso 

 

É preciso ir além das aparências e dos discursos panfletários para 
compreendermos que a produção de analfabetismo no Brasil é, antes de 
tudo, uma opção política, uma escolha governamental, uma ação intencional 
e não acidental (ARAUJO, 2017, p.12). 

 

É importante perceber as perversidades do sistema educacional para provocar as 

rupturas necessárias em busca de uma educação de qualidade, capaz de revelar um 

sujeito que se constitui na vida social através da interação com o outro e com o mundo, 

sendo plenamente capaz de intervir e transformar sua realidade.  

 

Praticar literatura no Brasil, implantar hábito de leitura, fomentar eventos 
como feiras literárias, clube de leitura, utilização de mídias digitais torna-se 
um ato revolucionário, através do qual as crianças e jovens serão capazes de 
se libertar pela arte, pela produção da própria cultura, pela e para a vida 
(ARAÚJO, 2017, p. 13). 
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Para Carvalho (2018), a literatura que dialoga com a realidade e com o contexto vivido 

por alunos e professores torna-se a marca fundamental de uma educação libertadora 

que revele um sujeito que se constitui na vida social, mas também é integrante da 

sociedade na qual atua e se se reinventa.  

 

No entanto, ao longo dos anos a literatura no contexto escolar foi perdendo seu 

espaço e foi se restringindo a atividades instrumentais para habilitação dos sujeitos 

leitores ao uso social da língua em sentidos restritivos. Calvino (2007) nos alerta sobre 

esse uso instrumental dos textos literários, ao ponderar que 

 

A escola e a universidade deveriam servir para fazer entender que nenhum 
livro que fala de outro livro diz mais sobre o livro em questão; mas fazem de 
tudo para que se acreditem no contrário. Existe uma inversão de valores 
muito difundida segundo a qual a introdução, o instrumental crítico, a 
bibliografia são usados como cortina de fumaça para esconder aquilo que o 
texto tem a dizer e que só pode dizer se o deixarmos falar sem intermediários 
que pretendam saber mais do que ele (CALVINO, 2007, p.11). 

 

Por isso é importante pensar na literatura considerando suas múltiplas dimensões – 

social, política, filosófica, religiosa, psicológica ou outras, entendendo que para além 

do prazer estético ela tem como substrato a nossa existência individual e conjunta, 

histórias de vidas particulares e singulares (CARVALHO, 2018). 

 

Corroborando com esse pensamento, Candido (1995) reforça o que consideramos 

como papel fundamental da literatura, a potência na formação humana dos 

educandos. Ele afirma que 

 

A literatura corresponde a uma necessidade universal que deve ser satisfeita 
sob pena de mutilar a personalidade porque pelo fato de dar forma aos 
sentimentos e à visão do mundo ela nos organiza, nos liberta do caos e, 
portanto, nos humaniza. Negar a fruição da literatura é mutilar a nossa 
humanidade  (CANDIDO, 1995, p.186) 

 

Gallian (2017) relata também sobre sua experiência com leituras coletivas através do 

LABLEI (Laboratórios de Leitura) e faz uma defesa das leituras de clássicos literários, 

afirmando que em sua experiência fica evidente o poder humanístico e humanizador 

deste tipo de literatura. Nas palavras dele, 

 

O reconhecimento das atitudes humanas frente aos valores e às decisões 
éticas vivenciadas pelas personagens da obra determina um posicionamento 
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de identificação positiva ou negativa por parte do leitor, o que pode, muitas 
vezes, ser um elemento detonador de crises. Dessa forma, o processo de 
descoberta do humano na experiência de leitura de clássicos, não se vivencia 
numa perspectiva meramente cognitiva, mas, indo além do intelectual, 
envolve e afeta outras dimensões do ser, comprometendo, efetivamente, o 
ético através do estético (GALLIAN, 2017, p. 177) 

 

Diante de tudo o que apresentamos até aqui, de nossas leituras e dos diálogos tecidos 

com os professores participantes desta pesquisa optamos por um olhar mais amplo 

para literatura e recorremos novamente a Candido (2011), reconhecido como grande 

crítico literário, quando este faz uma defesa sobre o que está chamando de literatura 

e é sob este olhar que iremos conduzir nossa pesquisa. Ao defender o uso dos textos 

literários nas escolas de educação básica, estamos valorizando os diversos tipos de 

textos considerando as diversidades de autores, contextos e concepções. Quanto 

mais diverso for o repertório dialogado com os estudantes maiores serão as 

possibilidades da ampliação de seus universos individuais. Nas palavras do crítico 

literário 

 

Chamarei de literatura, da maneira mais ampla possível, todas as criações 
de toque poético, ficcional ou dramático em todos os níveis de uma 
sociedade, em todos os tipos de cultura, desde o que chamamos folclore, 
lenda, chiste, até as formas mais complexas e difíceis da produção escrita 
das grandes civilizações. Vista deste modo a literatura aparece claramente 
como manifestação universal de todos os homens em todos os tempos. Não 
há povo e não há homem que possa viver sem ela. Isto é, sem a possibilidade 
de entrar em contato com alguma espécie de fabulação. Assim como todos 
sonham todas as noites, ninguém é capaz de passar as vinte e quatro horas 
do dia sem alguns momentos de entrega ao universo fabulado (CANDIDO, 
1995, p. 10). 

 

Compreender a leitura literária como uma necessidade humana e, portanto, um direito 

inegociável nos impulsiona a questionar as práticas vivenciadas em boa parte das 

escolas de educação básica, uma prática corriqueira e mecanizada, em geral 

priorizando os estudos gramaticais, sem possibilitar aos estudantes uma aproximação 

dialógica e polifônica com os textos. 

 

Contrariamente a essas práticas engessadas encontramos em Gallian (2017) uma 

fonte de inspiração, pois este relata sua trajetória e aborda sobre o papel humanizador 

da literatura trazendo à tona uma proposta prática de encontros de leitura literária.  
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Segundo o autor há mais de 15(quinze) anos constitui grupos de pessoas para a 

leitura e discussão de clássicos da literatura (esses encontros são chamados de 

LabHum - laboratório de humanização) e ao longo dos anos ele pode comprovar que 

os encontros promovem significativas transformações pessoais e coletivas, nas 

palavras do autor 

 

Os testemunhos sobre o impacto que a experiência do LabHum causava em 
grande parte dos seus participantes (sejam alunos de graduação, pós-
graduação, residentes ou mesmo profissionais) determinando mudanças em 
sua maneira de encarar o mundo, a si mesmo e ao outro – mudanças que, 
muitas vezes refletiam também na sua maneira de agir e de trabalhar – 
apontavam claramente  para o efeito humanizador que muitas vezes se 
buscava através de outras abordagens que, entretanto, não obtinham o 
mesmo resultado (GALLIAN, 2017, p. 50). 

 

É válido ressaltar que, na sociedade contemporânea capitalista, a busca pelas 

aquisições materiais faz com que todos nós estejamos ocupados demais e, talvez, 

pouco afeitos ao reconhecimento do potencial formador advindo da leitura dos 

clássicos literários, os quais perdem espaço em nosso cotidiano.   

 

Infelizmente esse movimento apressado que nos afasta da leitura de clássicos 

literários é um movimento mundial. No entanto, encontramos um alento para a nossa 

alma ao lermos os estudos de Petit (2009) que é uma pesquisadora/antropóloga 

dedicada em pesquisar sobre o papel da leitura em espaços de extrema 

complexidade.  

 

Petit (2009) faz uma leitura sobre os tempos de crise intensa e recorda que em 

momentos complexos como guerras, crises econômicas, deslocamento populacional, 

as pessoas recorreram à leitura para a promoção da reconstrução individual e coletiva. 

A autora ainda fala do momento atual em que a humanidade vive uma enorme crise. 

Em suas palavras 

 

Hoje, é possível dizer que o mundo inteiro é um "espaço em crise". Uma crise 
se estabelece de fato quando transformações de caráter brutal — mesmo se 
preparadas há tempos —, ou ainda uma violência permanente e 
generalizada, tornam extensamente inoperantes os modos de 
regulamentação, sociais e psíquicos, que até então estavam sendo 
praticados. Ora, a aceleração das transformações, o crescimento das 
desigualdades, das disparidades, a extensão das migrações alteraram ou 
fizeram desaparecer os parâmetros nos quais a vida se desenvolvia, 
vulnerabilizando homens, mulheres e crianças, de maneira obviamente 
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bastante distinta, de acordo com os recursos materiais, culturais, afetivos de 
que dispõem e segundo o lugar onde vivem (PETIT, 2009, p.10). 

 

Gallian (2017), então, propõe olharmos a literatura como remédio e afirma que a 

pressa que o cotidiano nos impõe nos preocupa em demasia e nesse processo vamo-

nos desumanizando e adoecendo, nas palavras do autor 

 

[...] esse remédio são as histórias. As narrativas que, algumas vezes, brotam 
da imaginação fértil, outras das coisas efetivamente ocorridas e reinventadas 
e, na maioria dos livros clássicos de contos infantis. Chamo de remédio, 
porque desde a mais tenra infância, estas histórias eram o que enchiam a 
alma, quebravam a rotina dos dias cinzentos, abriam as portas para outras 
dimensões e patamares da realidade. Divertiam, encantavam, ensinavam e, 
mesmo quando eram amargas e tristes (pois é próprio do remédio às vezes 
ser amargo), sempre faziam bem (GALLIAN, 2017, p.25). 

 

Perceber a literatura como remédio e compreender qual espaço tem sido destinado a 

ela, nos impulsiona a mudar o prisma de como ela deve ser ofertada nas escolas de 

educação básica, principalmente quando consideramos que a prática da leitura é 

socialmente construída.  

 

Sobre isso, Petit (2009) afirma que o prazer da leitura é aprendido e que em grande 

parte isso é transmitido através das práticas e vivências familiares. Essa autora afirma 

que 

 

A leitura é uma arte que se transmite, mais do que se ensina, é o que 
demonstram vários estudos. Estes revelam que a transmissão no seio da 
família permanece a mais frequente. Na maioria das vezes, tornamo-nos 
leitores porque vimos nossa mãe ou nosso pai mergulhado nos livros quando 
éramos pequenos, porque os ouvimos ler histórias ou porque as obras que 
tínhamos em casa eram tema de conversa (PETIT, 2009, p.11). 

 

Ao entendermos que o gosto pela leitura precisa ser aprendido e se pensarmos que 

essa transmissão familiar está cada vez mais fragilizada, seja pela falta de tempo da 

família, seja pela pouca escolarização dos pais, ou pelos atrativos tecnológicos 

(Televisão, Séries, Internet, Redes Sociais, entre outros), podemos, então, considerar 

que o papel da escola é fundamental na garantia do acesso aos textos literários.  

 

Mas de que texto estamos falando? Sabemos que as aulas de língua portuguesa são 

permeadas por textos e palavras, mas como tem acontecido a escolha destes textos? 

Geraldi (1984, p.21) faz uma crítica sobre o uso do texto na sala de aula e nos alerta 
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que “[...] um texto é sempre uma possibilidade dentre múltiplas possibilidades, mesmo 

consideradas as constrições da situação em que é produzido” e continua dizendo que 

“[...] introduzir um texto na sala é introduzir a possibilidade das emergências dos 

imprevistos, dos acontecimentos e dos acasos”. Tal afirmação nos alerta para a 

potência do trabalho com texto no contexto escolar, no processo da formação crítica 

e subjetiva dos sujeitos. 

 

Reforçamos aqui a não neutralidade do professor, Freire (2007) já nos provocava 

sobre essa reflexão. Mesmo quando silenciamos, quando ignoramos ou quando 

ficamos “em cima do muro” já estamos decidindo um lado e principalmente uma 

posição política. Por isso ao escolher um texto o professor faz uma escolha não neutra 

e precisa ter consciência do porque escolheu. Não podemos simplesmente reproduzir 

o que as grandes editoras estão definindo como necessário e importante, sem antes 

problematizarmos esta escolha. É preciso ter em mente que tipo de sujeito quero 

formar?  

 

Sobre isso, Bakhtin (1997) afirma que ao analisarmos um texto temos que ter a clareza 

de que nenhum texto é neutro, ele é impregnado de relações. Nas palavras dele: 

 

O texto só vive em contato com outro texto (contexto). Somente em seu ponto 
de contato é que surge a luz que aclara para trás e para frente, fazendo que 
o texto participe de um diálogo. Salientamos que se trata do contato dialógico 
entre os textos (entre os enunciados), e não do contato mecânico ‘‘opositivo’’, 
possível apenas dentro das fronteiras de um texto (e não entre texto e 
contextos), entre os elementos abstratos desse texto (entre os signos do 
texto), e que é indispensável somente para uma primeira etapa da 
compreensão (compreensão da significação e não do sentido). Por trás desse 
contato, há o contato de pessoas e não de coisas (BAKHTIN, 1997, p. 404-
405). 

 

Considerando essa potencialidade dos textos em contato com seus leitores e as 

diversas vertentes que podem emergir destes diálogos precisamos pensar em quais 

textos devemos levar para a escola. E é nesse sentido que acreditamos que a escola 

não pode se omitir frente a este desafio. É preciso apresentar diferentes tipos de 

textos, é preciso selecioná-los com um olhar crítico, é preciso avaliar suas escolhas. 

São esses textos que podem tocar profundamente o aluno e serem o gatilho de 

transformação. Acreditamos que os textos fragmentados apresentados nos materiais 

didáticos não contemplam a riqueza do trabalho que propomos aqui.  
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Entra em cena, uma questão indispensável: a formação de professores. A formação 

de professores pode e deve provocar os professores a pensarem que tipo de texto 

entra na sala de aula? O que justifica a entrada deste e não daquele texto? É preciso 

que o professor seja incomodado por uma inquietação indagadora, Freire (1987) já 

propunha essa prática ao falar que ensinar exige criticidade e que precisamos manter 

viva a curiosidade que nos move e que nos deixa impaciente frente ao mundo que não 

fizemos, mas que podemos acrescentar a ele, algo que fazemos intencionalmente. 

Como professores não podemos reproduzir um texto sem pensar se este não será 

usado apenas para a reprodução/manutenção das realidades sociais. Desta forma 

considerando a relevância das discussões sobre formação de professores iremos 

dedicar um subcapítulo à frente para tratarmos desta temática. 

 

Voltemos a falar da formação humana trazendo as contribuições de Candido (1995) 

quando ele nos diz que as produções literárias vão além do contato com a erudição, 

e principalmente confirmam no homem traços essenciais em sua formação     

 

[...] 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 para a natureza, a sociedade, o semelhante (CANDIDO, 1995, p. 
249). 

 

Para Freire (1987) somos seres incompletos e inconclusos em nossas 

individualidades e precisamos nos ver nos outros e em seus sistemas de crenças e 

valores para que possamos nos constituir como autores de nossa própria vida. Nas 

palavras do autor 

 

Somos, pois, seres de relação, incompletos e inacabados, cuja  existência 
depende do outro e cujo  conhecimento é construído em nossas relações com 
o mundo e com os outros seres, ao buscarmos respostas para nossos 
desafios e às questões de nossos contextos, visto que “Ninguém educa 
ninguém. Os homens se educam em comunhão” (FREIRE, 1987, p.79). 

 

Nesse sentido a literatura assume um papel fundamental, pois permite que o sujeito 

ao encontrar outras histórias, compare-se com os personagens, recrie situações e 
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assim construa novos “enredos” para a sua própria história. Para Gallian, a literatura 

é fundamental em nossa sociedade e nos ajuda a resgatar nosso potencial humano.  

 

Numa sociedade cada vez mais marcada pelas patologias causadas pelo 
processo desumanizador característico da Modernidade, o Laboratório de 
Leitura desponta como um remédio possível ao apontar o caminho da saúde 
pela humanização; através da redescoberta e resgate do humano através da 
literatura (GALLIAN, 2017, p.57) 

 

Em outras palavras, recorremos novamente a Candido, quando este nos diz que a 

literatura humaniza, pois é um 

 

[...] 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, cultivo do humor. (CANDIDO, 1995, p. 
180). 

 

Dessa forma, após compreendermos o impacto da literatura na formação humana, 

seja na ampliação da visão de mundo, no afinamento das emoções, no resgate do eu, 

em meio a uma sociedade capitalista que nos coisifica o tempo todo e principalmente 

de evidenciarmos o distanciamento das classes menos favorecidas ao acesso a esse 

tipo de texto defendemos aqui a função social da escola e do professor como agentes 

de transformação responsáveis pela garantia ao acesso à literatura literária. Não 

podemos permitir que seu uso em sala de aula seja limitado aos estudos gramaticais, 

descontextualizados e mecânicos. É preciso que literatura tenha espaço para 

conversar com o leitor e que esse esteja aberto a esse diálogo.  

 

É no diálogo, portanto, que a leitura deve se configurar como elemento de 
construção e reconstrução da realidade; que a alteridade se presenta como 
o principal caminho para a constituição do sujeito que ri, que pensa e se 
completa em suas relações sociais; que os mundos da literatura apresentam 
possibilidades e visões infinitas do homem e da existência e que a vida passa 
a dialogar também com outros sonhos, outros lugares e outros falares 
(CARVALHO, 2018, p.26). 

 

Para exemplificar a potencia dos textos nesses processos individuais que acabam 

gerando impacto coletivo, recorremos a Petit (2009) quando ela cita que ao realizar 

experiências de leitura compartilhada em espaços rurais ou bairros periféricos foi 

possível perceber que a apropriação da leitura acontece de forma singular, cada um 

se identifica com o texto que está vinculado com a sua história.  
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Nossos interlocutores se referiam a alguma coisa mais abrangente do que as 
acepções acadêmicas da palavra "leitura": aludiam a textos que tinham 
descoberto em meio a um tête à tête solitário e silencioso, mas também, 
algumas vezes, a leituras em voz alta e compartilhadas; a livros relidos 
obstinadamente, e a outros que haviam somente folheado, apropriando-se de 
uma frase ou de um fragmento; aos momentos de devaneio que se seguiram 
à relação de convívio com a escrita; às lembranças heterogêneas que ali 
encontravam, às transformações pelas quais passavam. Mais do que a 
decodificação dos textos, mais do que a exegese erudita, o essencial da 
leitura era, ao que parecia, esse trabalho de pensar, de devaneio. Esses 
momentos em que se levantam os olhos do livro e onde se esboça uma 
poética discreta, onde surgem associações inesperadas (PETIT, 2009, p.11). 

 

Diante de tudo o que apresentamos consideramos a literatura como um instrumento 

potente no processo de formação humana, pois possibilita aos sujeitos novas visões 

de mundo por meio do diálogo com os textos e com os diversos universos. Acrescenta-

se aqui a visão de Candido (1995) quando este afirma que a literatura é um direito 

capaz de transformar o ser humano. Ora se a literatura é um direito, já que é uma 

necessidade, então todos devem ter acesso a ela, e se a sociedade não a tem como 

uma tradição familiar, cabe à escola garantir a inserção dos sujeitos no universo dos 

clássicos literários e da leitura de uma forma geral.  

 

Sabemos que a literatura apresenta muitas facetas, mas defendemos aqui que seu 

sentido maior é o da humanização.  É através da literatura que podemos nos encontrar 

com o melhor do humano, podemos tornar o mundo compreensível, conhecer novas 

formas de enxergar os desafios da vida cotidiana. Criticar, questionar, apaixonar-se, 

afetar-se. Em outras palavras, podemos citar Compagnon (2009, p. 47), quando 

afirma que a literatura “[...] oferece um meio – alguns dirão até mesmo o único – de 

preservar e transmitir a experiência dos outros, aqueles que estão distantes de nós 

no espaço e no tempo, ou que diferem de nós por suas condições de vida”. E 

completa: 

 

A experiência literária não só nos permite saber da vida por meio da 
experiência do outro, como também vivenciar essa experiência. Ou seja, a 
ficção feita pela palavra na narrativa e a palavra feita matéria na poesia são 
processos formativos tanto da linguagem quanto do leitor e do escritor. Uma 
e outra permitem que se diga o que não sabemos expressar e nos falam de 
maneira mais precisa o que queremos dizer ao mundo, assim como nos dizer 
a nós mesmos (COMPAGNON, 2009, p.52). 
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Ou seja, o que tentamos defender neste tópico é o resgate da função sensível da 

leitura na defesa do contato dos educandos com os textos literários, na busca de 

formarmos cidadãos críticos, integrais e reflexivos que problematizem seu lugar no 

mundo, bem como sejam protagonistas da sua própria história. Trata-se de destacar 

o papel da escola e da leitura fomentando sempre atitudes responsivas e polifônicas 

e, consequentemente, humanizadoras.  

 

3.2.2 Leitura e resistência na escola 

Basta um olhar um pouco mais atento para percebermos que a sociedade concedeu 

às camadas populares o direito de aprender a ler e a escrever, mas não lhes foi 

conveniente o direito de se tornarem leitores. A leitura cria condições de ascensão 

social/cultural e possibilita ao indivíduo ultrapassar os obstáculos do cotidiano, 

facilitando o acesso ao mundo do trabalho, a aprendizagem da leitura assume uma 

função social, de resgate da cidadania, posto que coloque à disposição do leitor 

conhecer, refletir e atuar sobre uma dada realidade ampliando seu conhecimento de 

mundo e seu repertório para agir diante dele. 

 

Portanto, não é de se estranhar que em uma sociedade tão desigual o acesso à 

literatura também tem sido garantido de forma desigual, vimos ao longo dos anos que 

as camadas menos favorecidas foram se acostumando a ter acessos de literatura 

fragmentada por meio dos livros didáticos. Enquanto as leituras dos textos literários, 

em sua íntegra, continuavam sendo um privilégio da elite. Sobre isso Candido (1995) 

nos provoca uma reflexão sobre a sociedade ao perceber o outro como sujeito de 

direito 

 

[...] será que pensam que o seu semelhante pobre teria direito a ler 
Dostoievski ou ouvir os quartetos de Beethoven? Apesar das boas intenções 
no outro setor, talvez isto não lhes passe pela cabeça. E não por mal, mas 
somente porque quando arrolam os seus direitos não estendem todos eles 
ao semelhante. Ora, o esforço para incluir o semelhante no mesmo elenco de 
bens que reivindicamos está na base da reflexão sobre os direitos humanos 
(CANDIDO, 1995, p. 172) 

 

Defendemos aqui a leitura como formação cultural e humana. A leitura literária, , 

promove a aproximação com a mais alta expressão artística: o romance, a poesia, o 

soneto, etc. Por isso, acreditamos que a leitura literária na escola é um ato de 

resistência, uma forma de rebelar-se diante das desigualdades impostas pelo sistema 
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capitalista que rege nossa sociedade.  Ler na escola de educação básica, em especial 

nas periferias desse Brasil é contrariar a lógica do sistema, oportunizando aos 

estudantes mais acesso à cultura e o contato com uma linguagem que desperta o 

senso crítico e a sensibilidade dos alunos. Sabemos que a literatura sozinha não 

resolve um problema secular de desigualdades sociais, mas acreditamos que se ela 

vier alinhada a políticas públicas de inclusão cultural e melhoria das condições 

objetivas de vida da sociedade como um todo será um caminho para as rupturas e 

transformações sociais necessárias.  

 

Para Freire (2007), é própria das forças interessadas na alienação das massas a 

organização contra as tentativas de aclaramento das consciências. Na intenção de 

frear a emancipação do povo, tais forças distorcem a realidade, massificam, 

domesticam e apoderam-se das camadas mais ingênuas, deixando em cada pessoa 

à sombra da opressão que esmaga. 

 

Convocamos, então, os professores para descontruir a ideia de oferecer aos alunos 

somente leituras simplificadas, fragmentadas e adaptadas. É preciso promover 

espaços de leitura literária e de debates, diálogos e construção de novos sentidos. As 

redes literárias entram em cena com o objetivo de criar condições para que os alunos 

se tornarem leitores autônomos e independentes, preparados para ler, reler e 

reescrever seu próprio mundo. 

 

Desta forma é preciso compreender a leitura literária como um direito básico universal. 

Candido (1995, p. 240) apresentou a classificação de direitos de bens compressíveis 

(que seriam bens dispensáveis, que podem ser comprimidos) e bens incompressíveis 

(que não podem ser negados a ninguém), elaborada pelo sociólogo francês Joseph 

Lebret.  

 

O autor considerou a arte e a literatura como bens incompressíveis juntamente coma 

alimentação, a moradia, o vestuário, a instrução, a saúde, a liberdade individual, o 

amparo da justiça pública, a resistência à opressão, etc. Candido (1995) reconhecia 

que a fronteira entre ambos (bens compressíveis e incompressíveis) é complexa e 

depende dos critérios de cada época e cultura. E nos provocou com a seguinte 

reflexão  
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Mas a fruição da arte e da literatura estaria mesmo nesta categoria? Como 
noutros casos, a resposta só pode ser dada se pudermos responder a uma 
questão prévia, isto é, elas só poderão ser consideradas bens 
incompressíveis segundo uma organização justa da sociedade se 
corresponderem a necessidades profundas do ser humano, a necessidades 
que não podem deixar de ser satisfeitas sob pena de desorganização 
pessoal, ou pelo menos de frustração mutiladora. A nossa questão básica, 
portanto, é saber se a literatura é uma necessidade deste tipo. Só então 
estaremos em condições de concluir a respeito (CANDIDO, 1995, p. 174). 

 

Em seguida, o autor se posiciona afirmando que a literatura é mesmo um bem 

incompressível pois é uma “[...]manifestação universal de todos os homens em todos 

os tempos”, afirma ainda que não existe alguém sem a possibilidade de “[...]entrar em 

contato com alguma espécie de fabulação”, nem que seja por meio dos sonhos, 

quando mergulhamos num universo da ficção (CANDIDO, 1995, p. 242). 

 

Dessa forma, sugerimos aqui que o professor seja um participante ativo na busca da 

garantia desse direito, principalmente por sabermos que muitos de nossos estudantes, 

em especial a maioria que ocupam as escolas públicas, vivem em condições sociais 

injustas. Seria então o professor da educação básica um mediador de leituras? Um 

provocador de curiosidades e inquietudes? Um promotor guardião de direitos?  

 

Dialogando com esse pensamento trazemos as contribuições de Petit (2009), em seu 

livro A arte de ler ou como resistir à adversidade, quando narra diversas experiências 

literárias compartilhadas e ratifica a importância da mediação da leitura em ambientes 

socialmente vulneráveis. 

 

[...] todo modo, o que distinguia um meio social de outro eram os obstáculos. 
Para alguns, tudo era dado de nascença, ou quase; para outros, o 
distanciamento geográfico se somava às dificuldades econômicas e às 
interdições culturais. Se chegaram a ler, foi sempre graças a mediações 
específicas, ao acompanhamento afetuoso e discreto de um mediador com 
gosto pelos livros, que fez com que a apropriação deles fosse almejada 
(PETIT, 2009, p 11). 

 

Petit (2009) esclarece que a leitura é muito importante como ferramenta de resistência 

frente a tantas desigualdades sociais. Em cenários de grande complexidade, a autora 

vê nos livros a possibilidade de reconstrução da identidade dos sujeitos, um refúgio, 

um mundo paralelo que pode trazer conforto e novas perspectivas. Para ela  
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Os livros lidos ajudam algumas vezes a manter a dor ou o medo à distância, 
transformar a agonia em ideia e a reencontrar a alegria: nesses contextos 
difíceis, encontrei leitores felizes. Viviam em um ambiente pouco habituado à 
felicidade. Seus olhares eram às vezes bastante sofridos. E, no entanto, 
souberam fazer uso de textos ou fragmentos de textos, ou ainda de imagens, 
para desviar sensivelmente o curso de suas vidas e pensar as suas relações 
com o mundo. Longe de ser um catálogo do sofrimento humano, este livro 
pretende ser um questionamento sobre algumas das maneiras que permitem 
uma expansão das possibilidades, uma saída dos caminhos pré-moldados, 
um respiro (PETIT, 2009, p.17). 

 

A autora defende ainda a leitura compartilhada na expansão dos sentidos e 

significados. A palavra tecida com o outros dialoga no campo das negociações, visto 

que defendemos a leitura como um processo único, onde cada leitor traz  para a 

interpretação das palavras as suas vivências e experiências. Para Petit (2009) a leitura 

é um elemento importante na formação de uma sensibilidade que, ao longo desta 

pesquisa, estamos defendendo sobre o nome de humanização, entendendo que 

 

[...] os livros são hospitaleiros e nos permitem suportar os exílios de que cada 
vida é feita, pensá-los, construir nossos lares interiores, inventar um fio 
condutor para nossas histórias, reescrevê-las dia após dia. E algumas vezes 
eles nos fazem atravessar oceanos, dão-nos o desejo e a força de descobrir 
paisagens, rostos nunca vistos, terras onde outra coisa, outros encontros 
serão talvez possíveis. Abramos então as janelas, abramos os livros (PETIT, 
2009, p. 266). 

 

Assim acreditamos que as escolhas dos textos são de extrema relevância, já que são 

eles (os textos literários) que possibilitarão os diálogos e reflexões singulares e 

coletivas que irão exercer uma função tão significativa, como a de humanizar os 

sujeitos. Nesta perspectiva não desconsideramos a força das situações concretas no 

quadro de desigualdades instaurado em nossa sociedade e sabemos que a literatura 

sozinha não resolverá as grandes contradições sociais e históricas, mas 

consideramos que ela pode ser uma aliada importante em nossos processos 

reflexivos e em nossas resistências9 cotidianas. 

 

Nesse sentido, Candido (1995) vai reafirmar a força e a “indispensabilidade” da 

literatura para a sociedade, pois para ele “[...] um livro nas mãos de um leitor pode ser 

fator de perturbação e mesmo de risco [...] o livro chega a gerar conflitos, porque o 

seu efeito transcende as normas estabelecidas” (CANDIDO, 1995, p.176). 

                                            
9Estamos adotando o conceito de resistência defendido por Candido, quando este nos ensina a 
enfrentar a coisificação do ser, a pressa, a naturalização da falta de tempo, dos afetos e da emoção. 
Somos resistência frente a tudo que nos desumaniza.  
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Essa é nossa esperança, ao gerar conflitos desestabilizam-se questões naturalizadas 

de desigualdades sociais. Dessa forma, a leitura literária potencializa os estudantes a 

descortinarem um universo de possibilidades e dar-lhes condições concretas de 

questionarem a realidade, fazendo com as redes de leitura sejam arenas dialógicas 

para resistirmos à coisificação do ser e que a partir delas, os professores e estudantes 

coloquem suas vozes na busca de uma sociedade mais justa. 

 

3.3 LEITURA E POLIFONIA NA FORMAÇÃO DOCENTE 

 

Na construção das seções anteriores, evidenciamos o papel da leitura literária na 

formação humana, apresentamos como a escolha dos textos deve ser relevante para 

um trabalho polifônico e abordamos alguns problemas de como a prática das leituras 

literárias aparecem no contexto da educação básica escolar.  

 

Discorremos, ainda, sobre as desigualdades sociais e como ao longo dos anos a 

leitura literária passou a ser considerada erudita o que a fez se distanciar das camadas 

menos privilegiadas. Nesse sentido, apresentamos a defesa de Candido (1995) sobre 

a literatura e a arte serem direitos essenciais do ser humano e convocamos os 

professores para um trabalho de redes literárias que promova um diálogo potente na 

sala de aula.  

 

Consideramos também que o hábito de leitura é uma construção que vem desde a 

infância, mas em razão das grandes contradições sociais o acesso a este bem cultural 

acontece de forma diferente. É bastante comum que pais de classes mais 

privilegiadas tenham o hábito leitor e fomentem tal hábito desde a primeira infância. 

Enquanto em outros lares muitos são filhos de analfabetos e por isso não veem os 

livros como um lugar de entretenimento e apropriação de outras formas de ver o 

mundo, para eles a leitura vem como uma função, é preciso ler para aprender algo, 

ou para produzir um fichamento, ou uma atividade escolar. A leitura quando é 

trabalhada dessa forma mecanizada torna-se um compromisso, uma obrigação e 

apaga o desejo do leitor.  
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Neste percurso, apresentamos também algumas considerações sobre a figura do 

mediador de leitura. Para a Pesquisa Retratos da Leitura no Brasil (FAILLA, 2016), a 

formação leitora é bastante influenciada pela relação mediada, especialmente por 

mães, pais e professores (as).  Surge, então, a necessidade de dialogarmos sobre a 

formação docente, em especial como essa formação pode dar suporte aos docentes 

em relação ao trabalho das redes literárias. Como o professor pode ter um novo 

posicionamento sobre a leitura literária na educação básica.  

 

Começamos pensando sobre a formação do sujeito professor e nos apoiamos em 

Freire (1991, p.58), quando este nos fala: 

 

Ninguém começa a ser educador numa certa terça-feira às quatro da tarde. 
Ninguém nasce educador ou marcado para ser educador. A gente se faz 
educador, a gente se forma, como professor, permanentemente, na prática e 
na reflexão sobre a prática.  

 

Falar de prática e da reflexão sobre ela nos impulsiona a dialogar sobre o conceito de 

práxis que permeia toda a obra de Freire (1982, 1987, 1991, 1992, 2007). Para o autor 

“[...] a reflexão crítica sobre a prática se torna uma exigência da relação Teoria/Prática 

sem a qual a teoria pode ir virando blá blá blá e a prática, ativismo” (Freire, 2000 p.24). 

A práxis está ligada ao pensamento, a análise e a prática educativa só acontece, 

quando dialogamos com o modo pelo qual interpretamos a realidade. Nas palavras de 

Rossato  

 

A ação é precedida pela conscientização, mas gerada por esta leva à 
construção de outro mundo conceitual em que o indivíduo se torna sujeito e 
passa a atuar sobre o mundo que o rodeia. A práxis implica a teoria como um 
conjunto de ideias capazes de interpretar um dado fenômeno ou momento 
histórico, que, num segundo momento, leva um novo enunciado, em que o 
sujeito diz a sua palavra sobre o mundo e passa a agir para transformar esta 
mesma realidade. É uma síntese entre teoria-palavra e ação. A palavra 
enquanto compreensão exige a transformação e torna-se indissociável da 
necessidade de atuação: torna-se, pois, palavração, segundo o neologismo 
de Paulo Freire. A partir do momento em que alguém compreende e toma 
consciência do seu papel no mundo, sua transformação se torna inevitável e 
gera, portanto, uma ação para atingir tal fim (ROSSATO apud BARROS, 
2012, p. 372). 

 

Freire (2000) defende ainda que somos seres históricos, inacabados/inconclusos e 

que nos refazemos diariamente a cada experiência pois estamos em um permanente 

movimento de procura. É nesse movimento continuo que alteramos nossas práxis.  
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Dessa forma o autor sempre contestou uma educação bancária, em que a formação 

é mecanizada, o aluno visto como um ser vazio, sem conhecimentos prévios e o 

professor apenas um detentor de saber pronto a transferir seus conhecimentos 

acumulados. Para ele, a educação é um ato revolucionário e devemos trocar saberes, 

partilhar as nossas coleções de conhecimentos com as coleções dos alunos. Neste 

movimento de trocas, temos que compreender que nos formamos enquanto 

ensinamos, nas palavras de Freire (2000, p. 25): “ [ ...] quem forma se forma e re-

forma ao formar e quem é formado forma-se e forma ao ser formado”. 

 

Reconhecer o professor como sujeito inconcluso e em constante transformação não 

desmerece seu saber e nem tem a intenção de fomentar uma educação que o 

invisibilize, reconhecemos seu lugar e acreditamos que como um educador 

democrático deve se trabalhar para instigar seus alunos, ajudando a se tornarem 

sujeitos da construção e da reconstrução do saber ensinado. Cabe ao professor a 

intencionalidade de formar indivíduos críticos. 

 

Freire (2007) discorre sobre a formação de professores e escreve em Pedagogia da 

autonomia um manual para a prática docente, elencando seus saberes próprios do 

oficio e alertando para os perigos de uma formação de mera transferência de 

conhecimentos. Para o autor qualquer formação deve ser pautada no diálogo, 

considerando o outro, seu lugar de fala, suas condições objetivas de trabalho e seus 

conhecimentos prévios. Freire (1997, p.40) ainda defende que não existe educação 

progressista sem que os educadores tenham amorosidade, coragem, humildade, 

tolerância, decisão, tensão entre paciência e impaciência e, por fim, a alegria de viver. 

 

Para Freire (2007) o educador ao gerar esses predicados no seu fazer cotidiano 

constrói o seu lugar de sujeito consciente de seus direitos. O educador não é ingênuo, 

e precisa lutar para ter seus direitos (a liberdade docente, sua fala, melhores 

condições de trabalho pedagógico, direito a tempo livre remunerado para dedicar-se 

a formação permanente, direito de ser sério, coerente com suas crenças e ideais), 

respeitados e garantidos na sociedade.  O autor fala aqui do compromisso ético que 

cada educador carrega em si. Princípios fundantes de um pensamento e práxis 
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comprometidos com a transformação social. Nas palavras dele (2007, p 98) “[...] a 

educação é uma forma de intervenção no mundo”.  

 

Freire (2007) então nos provoca, sobre o papel da formação e faz uma crítica a 

educação neutra (mantenedora de práticas hegemônicas tradicionais). Para ele a 

formação docente ética, responsável, que não me torne, e ao outro, invisível é 

fundamental em prol de uma educação progressista, crítica, geradora de possibilidade 

e por isso, libertadora.    

 

Considerando então todos esses apontamentos compreendemos a formação 

polifônica como um espaço de grande potencial para a formação docente pois ela se 

faz no diálogo horizontal com o outro e não na fala autoritária e vertical para o outro. 

Assim, podemos dizer que na palavra do outro eu me reconheço e reconstruo minha 

própria palavra. E para eu dizer minha palavra preciso ter consciência dela, preciso 

reconhecer e conversar com a minha realidade, com o mundo em que vivo, com os 

conhecimentos prévios que trago, é preciso, portanto, ser um leitor ativo e crítico do 

mundo. Como ele nos ensinou “a leitura do mundo precede a leitura da palavra” 

(FREIRE, 1982, p.9). 

 

Freire (1982) também faz apontamentos muito significativos sobre a palavra escrita, o 

leitor crítico, a leitura mecanizada e o diálogo profundo com o lido, que corroboram de 

maneira especial com o que defendemos ao longo desta pesquisa. Nas palavras do 

autor 

 

O intelectual memorizador, que lê horas a fio, domesticando-se ao texto, 
temeroso de arriscar-se, fala de suas leituras quase como se estivesse 
recitando-as de  memória -  não percebe, quando realmente existe, nenhuma 
relação do que leu e o que vem ocorrendo em seu país, na sua cidade, ou no 
seu bairro. Repete o lido com precisão mas raramente ensaia algo pessoal. 
Fala bonito de dialética mas pensa mecanicistamente. Pensa errado. [...] Não 
se lê criticamente como se fazê-lo fosse à mesma coisa que comprar 
mercadoria por atacado. Ler vinte, trinta livros. A leitura verdadeira me 
compromete de imediato com o texto lido que a mim se dá e a que me dou e 
de cuja compreensão fundamental me vou tornando também sujeito. Ao ler 
não me acho no puro encalço da inteligência do texto como se fosse ela 
produção apenas de seu autor ou de sua autora. Esta forma viciada de ler 
não tem nada que ver, por isso mesmo, como o pensar certo e com o ensinar 
certo (FREIRE, 1982, p.30).  
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Para Freire (1982, p. 49) o pensar certo e o ensinar certo trazem consigo uma perene 

vigilância, a partir de uma postura exigente e difícil, que temos de assumir diante dos 

outros e com os outros, em face do mundo e dos fatos, ante a nós mesmos. Trata-se 

do compromisso ético e responsável do professor.  

 

Assim como não posso ser professor sem me achar capacitado para ensinar 
certo e bem os conteúdos de minha disciplina, não posso, por outro lado, 
reduzir minha prática docente ao puro ensino daqueles conteúdos. Esse é um 
momento apenas da minha atividade pedagógica. Tão importante quanto ele, 
o ensino dos conteúdos é meu testemunho ético ao ensiná-los. É a decência 
com o que faço. É a preparação científica revelada sem arrogância, pelo 
contrário, com humildade. É o respeito jamais negado ao educando, ao “saber 
de experiência feito” que busco superar com ele. Tão importante quanto o 
ensino dos conteúdos é minha coerência na classe. A coerência entre o que 
digo, o que escrevo e o que faço (FREIRE, 2007, p.101) 

 

Cabem aqui algumas perguntas, sobre as quais esta pesquisa não pretende se 

debruçar, mas elas existem e nos inquietam e por isso em um movimento polifônico 

deixaremos aqui para sua interação. Como estão as condições concretas do trabalho 

do professor? Como e com que frequência tem o professor lido textos literários? Com 

quais livros ele tem dialogado? Nas condições atuais, em que o professor trabalha no 

mínimo 50 horas semanais, como fica o tempo destinado à leitura? E a mais 

importante, como alguém que não lê consegue incentivar seus alunos a lerem?   

 

Corroborando com o pensamento, do leitor crítico, propomos um diálogo com Bakhtin 

(2014) quando ele nos aponta que toda obra literária estabelece vínculos com a 

consciência total dos indivíduos receptores e recebe dela uma nova luz que a mantém 

viva.  Para Bakhtin, a verdadeira substância da língua é um fenômeno social da 

interação verbal, realizada por meio da enunciação ou das enunciações. Assim o 

diálogo é para o autor a mais importante forma da interação verbal e ele nos esclarece 

que esse diálogo é muito mais que a comunicação verbal em voz alta, trata-se de uma 

arena de negociação de sentidos e que esta pode acontecer face a face, como 

também pode ocorrer no diálogo com os livros. Nas palavras do autor 

 

O livro, isto é, o ato de fala impresso, constitui igualmente um elemento da 
comunicação verbal. Ele é um objeto de discussões ativas sob a forma de 
diálogo e, além disso, é feito para ser apreendido de maneira ativa, para ser 
estudado a fundo, comentado e criticado no quadro do discurso interior, sem 
contar as reações impressas, institucionalizadas, que se encontram em 
diferentes esferas da comunicação verbal (críticas, resenhas, que exercem 
influência sobre os trabalhos posteriores, etc.). [...] Assim, o discurso escrito 
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é de certa maneira parte integrante de uma discussão ideológica em grande 
escala: ele responde alguma coisa, refuta, confirma, antecipa as respostas e 
objeções potenciais, procura apoio, etc. (BAKHTIN, 2014, p.125). 

 

Recentemente, Vassiliev (2018) publicou na revista Bakhtiniana, o artigo “M. M. 

Bakhtin como professor universitário”, que mostra ao público brasileiro uma outra face 

de Bakhtin, a de professor universitário e chefe do Departamento de Literatura Russa 

e Estrangeiras, na Universidade de Mordóvia-Rússia, por onde atuou por um quarto 

de século. Tal artigo é de fundamental relevância, pois nos apresenta uma visão 

prática de Bakhtin revelando-o como um professor comprometido não apenas com o 

domínio dos conteúdos acadêmicos, mas com o processo de ensino-aprendizagem 

de seus alunos e com a elaboração de uma metodologia de ensino.  

 

A partir das atas de reuniões, Vassiliev (2018) nos revela um Bakhtin preocupado com 

a formação dos alunos da universidade, ressaltava que eles desconheciam as 

bibliografias do curso que tinham poucas leituras cientificas e que, ao constatar isso, 

Bakhtin apresentou uma proposta aos docentes na qual aponta para a importância da 

diversificação de metodologias, bem como ressalta a importância das aulas práticas 

e das leituras de monografias e artigos científicos.  

 

Bakhtin deixou claro que a leitura cientifica é difícil e deve ser ensinada. E que os 

docentes não devem esperar uma assimilação rápida e fácil por parte dos estudantes, 

especialmente quando esses não estão familiarizados com esse tipo de leitura. O 

estudioso russo ainda ressaltou  que é necessário relacionar a teoria com a vida e 

apresentou objetivos para o ensino das aulas de literatura que ao nosso entender 

podem ser aplicados a todos os componentes curriculares 

 

Em sua exposição, M. M. Bakhtin falou que tratará de apenas algumas 
questões sobre metodologia de aulas expositivas. Uma aula de literatura em 
uma instituição de ensino superior possui três objetivos: 1. A apresentação 
de informações positivas e necessárias sobre uma questão, à definição do 
conjunto de conhecimentos de um tema; 2. A formação da reflexão científica 
entre os estudantes; 3. A formação da percepção e do gosto estético dos 
estudantes (VASSILIEV, 2018, p. 208) 

 

Nesta ata de reunião Bakhtin (apud Vassiliev, 2018, p.208) deixa claro sobre o que se 

espera do professor. No primeiro objetivo ele diz claramente que os professores 
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devem apresentar o conhecimento científico em diálogo com os conhecimentos 

polêmicos e completa:  

 

O pensamento científico dos estudantes forma-se no contato com discussões 
científicas e embate de opiniões. Contudo, os professores sempre devem, em 
suas aulas, enfatizar e distinguir o primeiro tipo de conhecimento do segundo. 
Na aula, o professor deve destacar a sua própria opinião e comentá-la. É 
preciso salientar especialmente aquelas questões que são o objeto de 
pesquisa do próprio professor. Assim, ele poderá comunicar muitas 
informações novas aos estudantes. 

 

Para nós fica muito claro o exercício de deixar emergir as vozes dos estudantes em 

um contraponto com a voz do professor, vale lembrar que estamos falando de 1958 e 

naquele momento, Bakhtin já compreende a sala de aula como espaço polifônico, ou 

como Geraldi (2015) nos ensinou a aula como acontecimento.  

 

No segundo e terceiro objetivo o filósofo russo aponta para o desenvolvimento crítico 

dos estudantes e sua formação estética, o que corrobora com esta pesquisa no viés 

da escola como um espaço potente de formação humana.  

 

Assim, a partir dessas contribuições e das leituras realizadas até o presente momento, 

acreditamos no trabalho polifônico em sala de aula e na potência dos textos literários 

para uma formação crítica e humana do aluno e/ou do professor.  

 

Entretanto, em tempos modernos, preocupamo-nos com a crise em que estamos 

vivendo na identidade profissional do professor e nas dificuldades a serem 

enfrentadas para adotar essa concepção teórica.  

 

Sobre essa crise, Geraldi (2015) faz uma leitura histórica sobre a formação docente 

em especial na identidade profissional e sua relação com o conhecimento. Nas 

palavras dele:  

 

Nós nos formamos professores ao longo de alguns anos de estudos de certos 
conteúdos, que adquirimos, que encorpamos, e que nos remodelam, nos 
tornam a pessoa que não éramos. Seguramente, esse tipo de formação é 
consequência de um longo processo histórico de construção da identidade 
profissional do professor, que se mostra nos cursos de formação. Certamente 
reconhecemos que desta forma nos formamos professores. O que pretendo 
discutir aqui é que, talvez isto apenas nos forme, mas não nos torna 
professores (GERALDI, 2015, p.82).  
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Para o autor a relação na escola é triádica: o professor, o aluno, e os conhecimentos. 

E ao longo da história e das propostas pedagógicas a ênfase a cada um destes 

elementos foi diferenciada. Geraldi (2015) nos rememora que as primeiras escolas 

eram as escolas de sábios, neste modelo não existia alunos, as pessoas se reuniam 

para trocar conhecimentos entre um sujeito que pensa com outros sujeitos que 

pensam. Como exemplos, podemos citar as escolas dos sofistas, a escola de 

Sócrates, a escola de Platão ou os conventos da Idade Média. Importante ressaltar 

que nessas escolas ensinavam aqueles que produziam conhecimentos. Geraldi 

(2015, p.83) nos acrescenta que “[...] a primeira grande divisão social do trabalho 

educativo se dará no período do Mercantilismo” e é nesse momento em que se precisa 

difundir os conhecimentos, o cristianismo e a evangelização é que surge a primeira 

identidade do professor, através da 10Didáctica Magna que promove uma mudança de 

paradigma, deixando o professor de ser um construtor de conhecimentos para um 

reprodutor de saberes produzido por outros. 

 

O professor não precisa ser douto, mas saber tudo o que se deve fazer, e 
este “tudo” lhe é dado nas mãos pelos doutos, que preparariam o que ensinar 
e como ensinar. Esta passagem de sujeito que produzia conhecimentos para 
um sujeito que sabe o saber produzido por outros e que transmite instaura na 
constituição mesma da identidade profissional o signo da desatualização, 
porque como o professor não está produzindo os saberes que ensina, ele 
está sempre atrás destes saberes que estão sendo produzidos por outros. 
[...] Notemos que a redução do professor a executor se dá também no 
contexto em que o outro elemento da tríade, o aluno, é tomado como uma 
espécie de receptáculo vazio, a ser preenchido pela instrução escolar 
(GERALDI, 2015, p.85).  

 

Essa visão perdurou até o início do século XX, quando as novas tecnologias fizeram 

emergir outra divisão social do trabalho, o conhecimento passou a ser disseminado 

de várias maneiras para além da via escolar e o professor já não era mais o reprodutor 

de conhecimentos, passou a ser um regulador do tempo, aquele que aplica um 

conjunto de técnicas em sala de aula. Esse processo é mediado pelo material didático 

onde as editoras começam a produzir livros de professores com respostas 

preestabelecidas.  

 

                                            
10A Didáctica Magna, obra do frade Coménio, de 1620, que traz diversas metáforas elaboradas num 
contexto específico da expansão europeia, e que perduraram por um longo período histórico, 
influenciando fortemente a identidade profissional do professor. 
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O que na fase anterior era de responsabilidade da escola e do professor- a 
transformação do conhecimento e conteúdo de ensino – passa a ser agora 
atribuição dos autores de material didático, das equipes de produção editorial, 
etc. Restam ao professor controlar os tempos de contato do aluno com o 
material, conferir respostas segundo um modelo dado, chamar atenção dos 
desvios comportamentais ou acadêmicos (GERALDI, 2015, p.87).  

 

Importante ressaltar que esta nova identidade profissional do professor permitiu a 

existência de professores leigos no exercício da docência e abriu espaço para que 

qualquer pessoa tornasse professor sem passar por uma formação inicial especifica, 

era possível ver alunos do ensino médio atuando como professores para o ensino 

fundamental, pois não precisavam deter o conhecimento, bastava que seguissem 

rigorosamente o livro didático. E isso implicou a culpabilização do aluno pelo 

insucesso escolar, visto que o livro ensinava perfeitamente, então se o aluno não 

aprendesse era um problema individual, de falta de esforço ou de alguma deficiência 

e por isso ele era culpado. Geraldi (2015) levanta outro problema, fruto dessa nova 

identidade. 

 

O que me parece mais sutil, e que é, produto desse processo de 
transformação dos conhecimentos em conteúdos de ensino é que aqueles 
são hipóteses formuladas para responder a perguntas, enquanto os 
conteúdos de ensino são transmitidos como verdades. O que se constrói na 
ciência como hipótese, na escola vira verdade. E o modo de exposição desta 
verdade é uniforme – como a própria verdade se existente o seria (GERALDI, 
2015, p.88). 

 

Chamamos atenção para a perversidade dessa visão: se a escola ensina verdades 

absolutas e se o aluno é culpado da sua própria trajetória acadêmica, a estrutura da 

sociedade não deve ser questionada, pois a todos foram dadas condições escolares 

iguais e estas oportunizam a equalização das desigualdades. Não se questiona, por 

exemplo, se uma criança tem acesso à saúde ou a alimentação, se vive em condições 

subumanas, se passa fome, frio ou qualquer dificuldade. A linha de chegada é a 

mesma, mas os pontos de partida não são levados em consideração e cada obstáculo 

no caminho é invisibilizado pela arrogância da meritocracia.  

 

Essa maneira de ver o trabalho do professor foi fortemente combatida por Freire, em 

suas muitas obras dedicadas ao processo de ensino e aprendizagem, em especial na 

Pedagogia da Autonomia, em que Freire (2007) faz uma síntese dos seus 

pensamentos em relação ao professor, ao aluno e ao conhecimento. Freire (2007, 
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p.52) nos diz: “Saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar 

possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção” e essa afirmação se 

aproxima  de Geraldi (2015), quando este após fazer o caminho histórico da identidade 

profissional do professor, diz-nos sobre as crises que estamos enfrentando as quais 

fizeram com que essa imagem do professor controlador do processo também entrasse 

em crise nas duas últimas décadas do século XX. 

 

Para Geraldi (2015,) a escola é chamada para responder um desafio que não é seu, 

pois as crises são muito maiores que a relação aluno, professor e conhecimento. 

Estamos em crise com os sistemas de produção, o desemprego, as instituições 

milenares, os valores religiosos, o nosso modo de habitar o planeta, nossa relação 

com a natureza, entre muitas outras crises. Mas com isso a escola é chamada para 

rever seu currículo, repensar formações rápidas e pontuais, atender a um mundo em 

plena transformação. 

 

Nesse contexto, a escola se faz, discursivamente, uma instituição ‘tábua de 
salvação’. E como ‘salvação’ não sobrevive enquanto conceito sem associar-
se à ‘culpabilização’, a escola tem sido culpada pelo insucesso de sua 
formação face às exigências do mercado. E as políticas educacionais 
neoliberais, para além de suas reformas curriculares que se constituíram 
essencialmente pela definição de parâmetros de conteúdos a serem 
ensinados e depois ‘cobrados’ nas avaliações nacionais e internacionais, não 
souberam fazer mais do que propor sistemas de avaliações e avaliações de 
sistemas/redes de ensino, cujos resultados produzem hierarquizações das 
instituições de ensino [...] (GERALDI, 2015, p. 92). 

 

A boa notícia é que no entrecruzamento das crises a escola está ultrapassando o 

modelo do professor reprodutor do material didático para uma nova identidade 

profissional vinculada às novas formas de conhecimentos: parciais, locais, incertos e 

inacabados. Surgem, então, expressões como professor reflexivo, professor 

pesquisador que defendem a pesquisa-ação e uma nova relação com o 

conhecimento, abrindo espaço para os conhecimentos vividos dialogarem com os 

saberes sistematizados, provocando novas perguntas, que podem ser respondidas 

pela herança cultural e por novas interpretações ou podem gerar novas indagações, 

cabendo ao professor instigar os alunos a formulá-las e a buscar novos caminhos para 

respondê-las ultrapassando o senso comum.    
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Gadotti (2003) faz uma reflexão sobre esse ser professor, falando de sua 

desvalorização profissional, concretizada nos baixos salários e nas condições de 

trabalho. Nos fala da busca, pelos professores, por respostas que a formação inicial 

não fornece e que por isso os levam a buscar formações continuadas, seminários, 

congressos e espaços onde suas atividades possam ser refletidas e problematizadas. 

Porém, em muitos desses espaços, o professor se depara com “shows” e catarses 

coletivas e acaba saindo com as mesmas dúvidas com as quais chegou.  Para Gadotti, 

a função do professor não está mais difícil que em outros tempos, mas está diferente.  

 

Em sua essência, ser professor hoje, não é nem mais difícil nem mais fácil do 
que era há algumas décadas atrás. É diferente. Diante da velocidade com 
que a informação se desloca, envelhece e morre, diante de um mundo em 
constante mudança, seu papel vem mudando, senão na essencial tarefa de 
educar, pelo menos na tarefa de ensinar, de conduzir a aprendizagem e na 
sua própria formação que se tornou permanentemente necessária 
(GADOTTI, 2003, p.15). 

 

É interessante pensarmos nesta função diferente, em um novo lugar para o 

conhecimento que agora está na “rede” na internet, no livre acesso. Circula livremente 

se misturando com conteúdos inventados (fakenews), com verdades absolutas 

(mesmo sem comprovação cientifica), com notícias e fofocas. Na internet todo mundo 

pode escrever o que quiser e as coisas tornam-se “reais”, basta digitar o que se quer 

saber e lá teremos várias fontes com informações. Se o professor não é mais o “dono 

do saber”, então ele precisa ser o organizador desse saber, passa ser a função dele 

o despertar da curiosidade, o ensinar a buscar.   

 

Iniciamos esse tópico falando da formação do professor a partir do olhar de Freire 

(1982,1987,1991,1992,2007), que pensa o humano como seres inconclusos e 

inacabados, sempre em processo de formação. E estabelecemos um diálogo com 

Bakhtin que nos apresenta o conceito de polifonia, discutido anteriormente, e que 

aparece nesta seção como um professor preocupado com a formação intelectual e 

humana de seus alunos. Ambos os autores primam pela relação dialógica, e nos 

alertam para a função do professor no fomento de um conhecimento científico, crítico 

e humano. Na sequência trouxemos Geraldi (2015), que nos apresentou uma leitura 

histórica sobre a função do professor e sobre a crise de identidade desse profissional 

que, ao longo dos anos, saiu do papel de produtor de conhecimentos para o de 

reprodutor de conhecimentos. No entanto, agora, esse profissional vê o conhecimento 
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e a informação espalhados em um mundo conectado e globalizado. Isso permite 

apontamentos de uma nova identidade para o profissional professor.   

 

Percorrermos um caminho para reafirmar o professor como mediador nos processos 

formativos dos estudantes, adotando uma postura de professional reflexivo que busca 

alinhar a prática com a teoria e que fomenta a criticidade destes estudantes. 

Compreendemos também que a sala de aula deve ser um espaço polifônico, pois está 

repleta de vozes potentes, que se tocam e transformam, e quando falamos de vozes, 

estamos falando das vozes da comunidade escolar, bem como de autores e 

pesquisadores. Assim reafirmamos a nossa defesa pelo uso dos textos literários em 

sala de aula na certeza de que todos os leitores envolvidos em práticas pedagógicas 

dialógicas poderão ampliar seus universos culturais a partir dos diálogos 

estabelecidos com esses textos. 
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4 O PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

Como percurso metodológico do nosso trabalho, escolhemos como base teórico-

epistemológica a abordagem qualitativa em diálogo com algumas particularidades da 

narrativa da pesquisa em educação sob a ótica bakhtiniana, pois acreditamos que o 

percurso da pesquisa depende da relação do pesquisador com o ato dialógico de 

pesquisar e que tal perspectiva nos possibilita uma maior aproximação com os 

participantes do processo, permitindo o diálogo polifônico entre os professores em seu 

contexto de formação, suas narrativas e os textos literários escolhidos da própria 

pesquisa. 

 

A fim de facilitar a visualização do desenvolvimento desta pesquisa, dividimos o 

capítulo de Metodologia em quatro subcapítulos. No primeiro apresentamos a 

metodologia narrativa da pesquisa sob a ótica bakhtiniana, no segundo subcapítulo 

apresentamos o espaço dialógico da pesquisa, no terceiro caracterizamos os 

participantes da pesquisa e no último subcapítulo apresentamos a proposta 

pedagógica para a pesquisa: da teoria à prática. 

 

4.1 A METODOLOGIA NARRATIVA DA PESQUISA SOB A ÓTICA BAKHTINIANA 

 

Ao escolher a metodologia de pesquisa utilizada neste trabalho, buscamos dentre as 

pesquisas qualitativas aquela que nos permitisse um diálogo com o objeto e com os 

sujeitos da pesquisa de forma que tais sujeitos fossem ativos no processo. Buscando 

compreender o processo humanizador das R.E.D.E.S de leitura realizados na 

formação docente por meio dos textos literários e para que a análise dos dados seja 

coerente com nossa proposta, precisamos considerar que o nosso objeto de 

conhecimento, o ser humano é um objeto não só falado, mas também um objeto 

falante (AMORIM, 2002).  

 

Desta forma, nosso trabalho propôs prioritariamente a valorização das narrativas dos 

professores, fomentando a polifonia (conceito bakhtiniano com o qual dialogamos na 

base teórica) nos encontros e produzimos dados a partir desses momentos. 
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Quando as narrativas em sua forma de enunciado oral típico da educação 
básica saem dos muros da escola e passam a ser vistas como enunciados 
escritos úteis para compor os dados de pesquisas do campo educacional, 
acontece uma valorização desse gênero e de seus produtores. Aos poucos, 
ao passar de gênero oral para o escrito, essas narrativas se tornam textos 
acadêmicos, além de configurarem-se como um modo de produzir o 
conhecimento cientifico-narrativo (SERODIO; PRADO, 2015, p.91). 

 

Nesta perspectiva foi necessário considerar a arquitetônica ontológica de Bakhtin – 

eu-para-mim, eu-para-o-outro, o-outro-para-mim (BAKHTIN, 2010) e consideramos o 

professor como um ser humano singular constituído pelo e para o outro, seja em 

encontros presenciais ou intermediados por suas produções culturais, seja por suas 

vivências literárias. Esse professor constrói o mundo com o qual se comunica, daí a 

relevância de trazermos sua voz para a arena discursiva. 

 

Encontramos na metodologia narrativa sob a ótica bakhtiniana a possibilidade de 

potencializar a voz dos sujeitos e de enxergar o outro como esse agente de fala, 

garantindo a polifonia.  Segundo Carvalho (2017, p. 65) o filósofo Mikhail Bakhtin “[...] 

anunciou novas possibilidades para a produção de conhecimentos no interior das 

ciências humanas, pautadas em seus conceitos fundamentais de dialogismo e 

exotopia que nos permitem rever a relação do pesquisador e do seu outro e da cena 

da pesquisa”. 

 

Para Bakhtin (1997) a interação que se efetiva na comunicação verbal entre as 

pessoas tem na palavra o tecido dialógico da própria vida. É na interação social que 

vivemos experiências concretas de linguagem. E o diálogo que acontece com o outro 

será sempre um território de disputa e negociação de sentidos. Nas palavras dele não 

tem como se estudar o ser humano sem considerarmos a pesquisa dialógica. 

 

[...] as ciências exatas são uma forma monológica de conhecimento: o 
intelecto contempla uma coisa e pronuncia-se sobre ela. Há um único sujeito: 
aquele que pratica o ato de cognição (de contemplação) e fala (pronuncia-
se). Diante dele, há a coisa muda. Qualquer objeto do conhecimento 
(incluindo o homem) pode ser percebido e conhecido a título de coisa. Mas o 
sujeito como tal não pode ser percebido e estudado a título de coisa, porque 
como sujeito, não pode, permanecendo sujeito, ficar mudo; 
consequentemente, o conhecimento que se tem dele só pode ser dialógico 
(BAKHTIN, 1997, p. 400) 

 

Para Souza e Albuquerque (2012) a relação entre pesquisador e sujeito da pesquisa 

deve partir de um critério orientador que se preocupe com a densidade e a 
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profundidade desse outro, tratado no texto como representante das relações 

dialógicas, polifônicas e da alteridade da produção de conhecimentos em ciências 

humanas.  

 

Carvalho (2017) discorre sobre o outro reconhecendo-o como um sujeito social que 

apresenta além de seus valores pessoais, suas crenças e concepções advindas da 

comunidade na qual se insere. E Amorim (2004) afirma que os diferentes olhares do 

outro e as consequências históricas advindas dos mesmos, provêm das diferentes 

estruturas simbólicas de cada povo, ou seja, das diferentes sociedades estruturadas 

no entorno desse outro. 

 

Para trabalharmos com a metodologia de pesquisa dialógica, precisamos retomar 

alguns conceitos na perspectiva de Bakhtin, em especial os conceitos atinentes nessa 

vertente de processo investigativo. 

 

Segundo Amorim (2004, p. 105) o sujeito da enunciação científica busca falar em 

nome de todos e de ninguém e, nessa aparente arrogância, ele coloca em risco sua 

existência a cada palavra pronunciada. Segundo tal autora, o texto polifônico ou 

dialógico é um conceito bakhtiniano que permite examinar a questão da alteridade 

enquanto presença de outro discurso no interior do discurso.  

 

Dialogismo e alteridade, para Bakhtin, são termos a se pensarem em conjunto em sua 

obra. O conceito de alteridade para o autor vai além do reconhecimento da existência 

do outro ou da diferença: pressupõe também estranhamento e pertencimento, uma 

vez que o outro além de ser lugar de busca de sentido – onde nos reconhecemos em 

igualdade, também é local de incompletude e provisoriedade, uma vez que o indivíduo 

está em constante mudança em seu devir (SOUZA E ALBUQUERQUE). 

 

Para Amorim (2004, p.140) o dialogismo de um enunciado é um acontecimento, pois 

necessita que as relações se encarnem: transformando-se em enunciado em um dado 

contexto de enunciação. Dessa forma, a autora destaca que o dialogismo é diferente 

do diálogo, da retórica e da dialética. Para ela as diferentes vozes não são etapas do 

devir; elas coexistem e interagem. Bakhtin (2008) designa a polifonia como uma 

variante do dialogismo e Marília Amorim nos lembra que uma escuta deve ser 
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instaurar e o ouvido deve se afinar: as vozes são múltiplas e múltiplos são os 

momentos e os modos que se fazem ouvir. A autora ressalta ainda que o processo de 

pesquisa não é um processo de mimetismo, não se trata de falar como os outros. 

Dialogismo não é fusão, ao contrário, é intervalo, distância e insistência do caráter 

duplo (AMORIM, 2004). 

 

Macedo (2016) sobre a construção mútua do conhecimento através do dialogismo nas 

pesquisas em Ciências Humanas e da individualidade dos sujeitos da pesquisa afirma 

que: “[...] a ênfase no inacabado remete a análise dialógica do discurso para um 

processo contínuo e individual de construção de sentidos que não poderá ser repetido 

ao se mudarem os sujeitos e os objetos envolvidos na análise (MACEDO, 2016, p.50).  

 

Para Amorim (2004) o estudo de caso real deve permitir verificar o que dele pode se 

inscrever e se escrever em nosso campo teórico, deve também produzir silêncios e 

barulhos – rastros da alteridade radical que toda realidade traz para a teoria. 

 

Dessa forma, entendemos que a metodologia narrativa sob a ótica bakhtiniana nos 

permite alcançar os objetivos desta pesquisa, a partir do diálogo entre o nosso objeto 

de pesquisa, nossas escolhas teóricas e as narrativas docentes produzidas a partir 

dos processos de leitura, considerando que 

 

[...] a pretensão de objetividade, racionalidade e neutralidade do pesquisador, 
desejável pela visão cartesiana de ciência que impera ainda sobre nossas 
produções têm uma direção diversa do percurso narrativo, que baseia-se em 
nossa subjetividade, sensibilidade, parcialidade na tomada de decisões. 
Assumimos a não parcialidade, não neutralidade, (im)precisão, subjetividade 
de qualquer indivíduo (escritor ou leitor) e sabemos que podemos oferecer o 
rigor da verossimilhança, o calor da afetuosidade, a emoção do 
compartilhamento de nossas experiências narradas em nossas pesquisas 
(SERODIO, PRADO, 2015, p. 93). 

 

Na metodologia narrativa de pesquisa não há etapas ou modelos a serem seguidos, 

mas ela nos permite definir o objeto, estudá-lo, conhecê-lo e apresentá-lo em um texto 

científico. Ela parte de ações reais, da relação direta com o outro, da busca de 

sentidos e dos atos responsivos do pesquisador. 

 

A pesquisa narrativa, para ser o que entendemos como metodologia narrativa 
de pesquisa em Educação, exige que o pesquisador se coloque como 
participante da pesquisa, de maneira subjetiva, implicada e nada neutra, com 



70 

 

seus atos responsivos ao que vier, inclusive conflitos. Ainda que tenham 
objetivos concretos que dirigem seus atos investigativos, eles estão na 
relação com estudantes, então outros horizontes de futuro se abrem. E, 
portanto, outras formas típicas de enunciados são possíveis com a intenção 
do estilo individual no geral, que é elemento intrínseco dos gêneros 
(SERODIO; PRADO, 2015, p.101). 

 

Dessa forma, a possibilidade de analisar as narrativas produzidas pelos docentes, a 

partir das suas experiências no processo da formação proposta no LETRAS EM 

DIÁLOGO, projeto pelo qual realizamos a formação docente a ser descrita, 

oportunizou a reflexão sobre as suas concepções de leitura, ensino e escola e os 

desdobramentos possíveis dessas interações no contexto da sala de aula. A partir do 

reconhecimento da voz docente como um caminho de reflexão também sobre as suas 

práticas, tivemos elementos que poderão embasar novas proposições e perspectivas 

sobre o lugar da leitura literatura na escola básica. 

 

Para consolidar a nossa proposta investigativa, utilizamos também como inspiração a 

metodologia proposta por Gallian (2017), a partir da sistematização do laboratório de 

leitura (LABLEI). Tal metodologia está descrita em seu livro A literatura como remédio: 

os clássicos e a saúde da alma e é dividida em três momentos, a saber: 1º momento 

denominado de Histórias de leitura, consiste na leitura da obra e no diálogo com o 

grupo explorando as narrativas pessoais, busca-se compreender como o texto afetou 

cada participante do grupo; 2º momento é chamado de Itinerário de discussão e 

consiste na reflexão, é o momento de direcionarmos o foco para o texto explorando 

as múltiplas questões que surgem após a leitura e o 3º momento é intitulado de 

Histórias de Convivência e tem como objetivo explorar os novos sentimentos, 

identificando o que fica de novo para cada um, quais são os novos sentidos atribuídos 

ao texto e como isso pode ser significativo na vida. 

 

Quando pensamos nesta metodologia escolhida e nos percursos desta pesquisa nos 

questionamos sobre a simplicidade da técnica, mas recorremos a Petit (2009), quando 

ao narrar suas experiências exitosas com a leitura compartilhada também relata a 

simplicidade.  

 

No centro daquilo que desenvolviam aparece, com variações, um mecanismo 
aparentemente muito simples: o intercessor propõe alguns suportes escritos 
para pessoas que estão habitualmente distantes deles e os lê em voz alta; 
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depois, entre os participantes, surgem histórias, ou algumas vezes uma 
discussão; ou ainda o silêncio (PETIT, 2009, p.19). 

 

Desse modo, acreditamos que as etapas propostas por Gallian (2017), ao pensar a 

sistematização dos laboratórios de leitura aliadas à perspectiva bakhtiniana da 

pesquisa narrativa em educação são caminhos para repensarmos as práticas de 

leitura na escola e fortalecer os momentos potentes que estamos chamando de 

R.E.D.E.S de leitura. 

 

Para finalizar as justificativas de nossa opção metodológica nos apropriamos das 

palavras de (PREZOTTO, CHAUTZ, SERODIO, 2015, p.21), quando estes terminam 

o prefácio do livro Metodologia Narrativa de Pesquisa em Educação dizendo: 

“Acreditamos que, ao exercitar e narrar o processo de formação e de leitura dos textos, 

é possível dar visibilidade e concretude aos atos escolhidos – repletos que são de 

potencialidades para repensar o fazer pesquisa em Educação.” 

 

É com esse foco que escolhemos esta metodologia, precisamos deixar emergir os 

saberes e vozes dos docentes. Possibilitando a eles se enxergarem nas pesquisas 

acadêmicas, diminuindo a distância entre a teoria e a prática e deixando emergir os 

saberes compartilhados. Sabemos que cada participante da pesquisa produziu 

sentidos nas suas interações, que abarcam seus estranhamentos, medos, 

pertencimentos, emoções própria da nossa condição humana e inacabada e 

inconclusa. Por isso, acreditamos que suas refrações são possibilidades, 

apontamentos, caminhos e não como juízos universalmente válidos.  

 

4.2 O ESPAÇO DIALÓGICO DA PESQUISA 

 

Considerando que nossa linha de pesquisa é formação docente optamos em 

estabelecer uma parceria com o curso de extensão Letras em Diálogos: uma 

parceria na formação de professores III ofertado pelo IFES-Campus Vitória, 

coordenado pela professora Letícia Queiroz de Carvalho, em conjunto com o Centro 

de Formação Pedro Valadão Perez do Município de Serra-ES.  

 

Em sua terceira edição no período desta pesquisa, o projeto visa à formação dialogada 

com professores de língua e literatura do Ensino Fundamental II e traz como objetivo 
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nuclear a integração entre as demandas específicas da rede municipal nessa área de 

ensino e as pesquisas desenvolvidas no Mestrado Profissionais de Letras – ProfLetras 

e no Mestrado Profissional em Ensino de Humanidades. 

 

Desse modo, nossa pesquisa que se desenvolveu no contexto do mestrado em 

humanidades dialogou de forma potente com esses profissionais e as suas realidades, 

bem como ampliou a nossa compreensão sobre o objeto sobre o qual propusemos 

pesquisar. Mais à frente, detalharemos a gênese e objetivos desse projeto. 

 

O município de Serra/ES possui 121 unidades de ensino. São 64.034 alunos e a 

Secretaria de Educação possui 5.974 servidores (incluindo professores). 11São 160 

professores efetivos de Língua Portuguesa, sendo que 81 estão atuando na regência 

de classe, e 43 contratados. 12Desse quantitativo, cerca de 30 professores 

frequentaram a Formação Continuada oferecida pela Gerência de Formação em 2016. 

A Gerência de Formação é responsável, entre outras funções por “articular ações que 

contemplem as necessidades de formação dos profissionais que atuam no magistério 

municipal, integrando o mundo do trabalho a espaços de estudo”. 13O Centro de 

Formação Continuada dos Professores da Serra foi implantado em 2007, mas as 

formações já ocorriam desde 1987. Hoje se chama Centro de Formação “Professor 

Pedro Valadão Perez”, localizado no bairro de Fátima, município de Serra. 

 

                                            
11Fontes: Divisão Setorial de Recursos Humanos e Coordenação de Planejamento Educacional e 
Estatística – números atualizados em 13 de junho de 2013. 
12Dados fornecidos pela Gerência de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação da 
Serra no ano de 2016.  
13Fonte: Projeto de implantação e implementação do Centro de Formação Continuada do Magistério – 
Serra – ES, (2007) 
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Figura 1 - Visão panorâmica do Centro De Formação “Professor Pedro Valadão 
Perez” 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora (2018). 

 

Nesse espaço, ocorrem formações de profissionais de todas as áreas do Ensino 

Fundamental, bem como da Educação Infantil. Os encontros acontecem nos dias e 

horários de planejamento dos profissionais. Ocorrem também cursos de extensão 

diversos, em parceria com outras entidades educacionais, incluindo o IFES. 

 

Com esse projeto, pretendemos oferecer subsídios para que o professor sinta-se 

apoiado e preparado para problematizar sua prática, percebendo-se um sujeito crítico 

e influente no contexto da educação básica.  

 

Essa interação pretende mudar o antigo paradigma de que uma formação de 

professores deveria se preocupar em apresentar receitas, metodologias e macetes 

que, quando usados corretamente, garantiam a aprendizagem dos conteúdos 

apresentados, oferecendo sempre uma visão do professor reprodutor de 

conhecimentos. 

 

Para Gatti (2003), em geral os mentores e implementadores de programas ou cursos 

de formação continuada, que visam à mudança em cognições e práticas, têm a 

concepção de que, oferecendo informações, conteúdos trabalhando a racionalidade 

dos profissionais, produzirão a partir do domínio de novos conhecimentos mudanças 

em posturas e modo de agir. Essa autora afirma que os professores “[...]são seres 

sociais, que carregam consigo uma identidade pessoal e profissional, fruto da 
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convivência em grupo. Seu papel vai além do simples ensinar, é mais amplo e envolve 

situações relativas à vida comunitária” (GATTI, 2003, p.196). 

 

Por isso, os programas formativos não devem limitar-se às questões cognitivas.   

Programas formativos, intervenções que visam trazer impactos e diferenciais nos 

modos de agir de pessoas/profissionais só mostram efetividade quando levam em 

consideração as condições sociopsicológicas e culturais de existência das pessoas 

em seus nichos de habitação e convivência, e não apenas suas condições cognitivas 

(GATTI, 2003). 

 

Nessa perspectiva de parceria, surgiu em 2017 o projeto Letras em diálogo: parceria 

na formação de Professores, uma parceria entre o Instituto Federal do Espírito Santo 

e a Secretaria de Educação da Serra e foi muito bem sucedido. Nas avaliações 

mensais, apareceram elogios e críticas que impulsionaram a aprimorar o trabalho e 

também nos estimularam a aumentar sua abrangência. Quando foi apresentado, 

muitos professores de Língua Inglesa procuraram a coordenadora adjunta do projeto 

alegando interesse em participar. Foram aceitas as inscrições daqueles professores 

com dupla licenciatura: Português/Inglês. Mas percebeu-se que os temas propostos 

são pertinentes a qualquer área de ensino. Então, por que não conciliar as formações 

de duas áreas correlatas, que tratam de linguagem? Como o planejamento dessas 

áreas (Língua Portuguesa e Língua Inglesa) ocorrerem no mesmo dia (quinta-feira), 

seria perfeitamente possível que a formação fosse compartilhada.  

 

Desenvolvemos este projeto em 04 (quatro) encontros de formação dos professores, 

totalizando 32 horas presenciais e 18 horas de atividades remotas, com apresentação 

de conceitos e teorias bem como com a reflexão do grupo e a promoção de um espaço 

polifônico. Tais encontros nos possibilitaram organizar um e-book narrando os 

encontros formativos, que é o material educativo proposto por esta pesquisa. 

 

Nossa pesquisa é na linha de formação de professores e por isso optamos em validar 

o material educativo em uma escola de ensino fundamental. Escolhemos então a 

EEEFM Jones José do Nascimento para aplicação das R.E.D.E.S de leitura e 

validação do e-book, apresentaremos a proposta dos encontros e a validação do 

material em seção posterior. 
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4.3 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Como participantes de pesquisa definimos os professores de língua portuguesa e 

língua inglesa, inscritos no Projeto de extensão Letras em Diálogos III, ofertado no 

ano de 2019, uma parceria do IFES-Campus Vitória com a Secretaria Municipal de 

Educação do município de Serra- ES.  

 

No dia 21/03/2019 a Secretaria de Educação do Município de Serra realizou o primeiro 

encontro formativo e convidou os professores da rede para esta formação continuada. 

No dia 25/04/2019, aconteceu nosso primeiro encontro formativo e tivemos uma 

adesão bastante significativa, visto que os professores optaram em participar de 

maneira espontânea. Segue frequência dos nossos encontros 

 

Quadro 1 - Frequência nos Encontros Formativos 

Data do encontro 
Presença no 

Matutino 

Presença no 

vespertino 

Total de 

professores na 

formação 

25/04/2019 27 14 41 

06/06/2019 21 18 41 

27/06/2019 23 13 36 

25/07/2019 20 14 34 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Na expectativa de sistematizar algumas informações aplicamos um questionário inicial 

(apêndice h) que nos permitiu, entre outras análises (apresentadas no capítulo de 

análise de dados) traçar um breve perfil dos nossos professores participantes desta 

pesquisa. Foram 33 (trinta e três) questionários respondidos. 

 

Dos (as) professores(as) participantes da pesquisa 4,1% são do sexo masculino, 

enquanto 95,9% são do sexo feminino. Em relação à formação acadêmica, 

observamos que 67% dos professores inscritos possuem especialização, 21% 

possuem mestrado e 3% possuem doutorado. Apenas 6% do grupo possuem somente 

graduação. Isso nos faz refletir sobre o acesso aos conhecimentos acadêmicos e a 
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importância da formação continuada fomentando a Práxis14 tão defendida por Paulo 

Freire. 

 

Gráfico 1 - Titulação dos Participantes da Pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Perguntamos também sobre o ano de conclusão da graduação dos cursistas e 

identificamos que a maioria dos participantes se graduou entre os anos 2001 e 2010. 

Esses dados nos esclarecem sobre a concepção de língua adotada neste período: 

 

                                            
14 “A práxis, porém, é reflexão e ação dos homens sobre o mundo para transformá-lo. Sem ela, é 
impossível a superação da contradição opressor-oprimido” (FREIRE, 1987, p. 38). 
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Gráfico 2 - Ano de Graduação dos Participantes 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Outro dado importante foi que perguntamos sobre quanto tempo o professor 

participante atua no magistério e obtivemos como resposta: 15,2% estão atuando pela 

primeira vez como professor; 27,3% estão na primeira década de trabalho, 30,3% 

estão na segunda década de trabalho docente e 27,2% atuam como professores há 

mais de vinte anos, sendo que destas três professoras responderam que atuam há 

mais de 30 anos. Tal resposta consolida o tamanho da heterogeneidade do grupo e 

reafirma nosso compromisso em garantir o espaço polifônico. Manter uma arena 

dialógica que permita a troca de experiências, expectativas e anseios, de maneira que 

as vozes sejam equipolentes é um dos pilares desta pesquisa.  

 

4.4 PROPOSTA PEDAGÓGICA PARA A PESQUISA: DA TEORIA À PRÁTICA 

 

Inspirado na proposta de trabalho do professor Dante Gallian (2017) que desenvolveu 

um laboratório de leitura (LabLei)15, nos círculos de cultura de Paulo Freire16 e nas 

                                            
15LabLei: O Laboratório de Leitura constitui-se numa atividade formativa humanística fundamentada 
na leitura e discussão de clássicos da literatura universal, coordenado pelo Professor Dante Gallian. 
Para saber mais acesse o endereço eletrônico: http://casaarca.com.br/atividades/laboratorio-de-
leitura/. Acesso em: 15 maio 2019.  
16Círculos de cultura Paulo Freire: Entre o final dos anos 1950 e o começo dos anos 1960 surgem 
em várias frentes e difundem-se por todo o mundo diferentes experiências de “trabalhos com grupos”, 
de “educação centrada no aluno”, de projetos de pesquisa e de ação social com um forte acento sobre 
a participação consciente, corresponsável e ativamente voluntária. Assumindo as mais diversas formas 
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rodas bakhtinianas17, criamos um material textual educativo, em formato de e-book, 

sistematizando o que estamos chamando de R.E.D.E.S de leitura que foram os 

encontros realizados no projeto de formação no período de abril a julho de 2019, na 

proposição de provocações por meio das leituras compartilhadas de textos literários. 

 

No decorrer da pesquisa e em diálogo com os participantes, escolhemos um corpus 

de leitura, pautado nas produções clássicas e contemporâneas, a partir da leitura do 

gênero “conto”. Em geral, o conto é uma narrativa breve constituída por uma única 

unidade dramática, que se desenrola em torno de um único conflito a ser enfrentado 

pelo protagonista. Nos contos, as complicações do enredo (sequência de ações 

praticadas pelas personagens), o tempo e o espaço são bem demarcados. Pode se 

dizer, então, que a opção por esse gênero justificou-se, em princípio, por sua 

extensão, intensidade narrativa e a possibilidade de diversificar a leitura, o que 

facilitou a realização dos encontros formativos, considerando o tempo para a 

realização de nossa pesquisa. 

 

Para cada conto literário escolhido, levamos em consideração inúmeras 

possibilidades que os textos manifestavam. Há então uma escolha ética, estética, 

dialógica, responsiva e de conteúdo a cada ato.  

Assim, cada encontro só foi pensado após a realização do encontro anterior, de forma 

que todas as vozes foram levadas em consideração na elaboração desses momentos 

e das escolhas dos contos literários. Para Bakhtin (1997) alteridade é o espaço de 

constituição das individualidades, pois é sempre o outro que nos diz quem somos, nos 

dando um completude provisória. Buscamos em cada encontro garantir a experiência 

                                            
e servindo a projetos sociopolíticos e culturais diferentes, essas experiências guardam em comum um 
desejo de dissolução dos modelos hierarquizados antecedentes e de democratização da palavra, da 
ação e da gestão coletivizada e consensual do poder (BRANDÃO IN BARROS, 2012, p. 69). 
17Rodas Bakhtinianas: Inspirados no círculo de Bakhtin, as rodas Bakhtinianas são encontros que 
priorizam a conversa em rodas para o aprofundamento das discussões nos mais variados estudos 
bakhtinianos, em que conceitos e reflexões consolidadas – como se espera de quem estuda o pensador 
há vários anos, sob o viés de suas especificidades – entraram em diálogo para fomentar novos rumos 
para o pensamento bakhtiniano no país. Em casa roda de conversa cada participante pode se inscrever 
para falar, os coordenadores organizam blocos de inscrições e estipulam o tempo de acordo com o 
número de inscritos e o tempo total da roda e cada sujeito pode usar o tempo da sua falar para 
apresentar suas comunicações, seus pensamentos, seus questionamentos, sem a necessidade de 
slides, textos, banners, etc... Cada participante pode se inscrever quantas vezes quiser, dentro do 
tempo de duração de cada roda. Tais rodas são organizadas pelo Centro de Educação, Comunicação 
e Artes – CECA; Programa de Pós-graduação em Letras – PPGL; Programa de Pós-graduação em 
Letras – Mestrado Profissional – Profletras e Curso de graduação em Letras de todo o país.  



79 

 

da polifonia pela vivência e pela reflexão. A alteridade sendo considerada como 

formadora de mim colaborando do que produzo no mundo. O outro visto em mim, e 

meu eu visto no outro, um outro que me ajuda a tomar as decisões desta formação. 

Encontros que foram tecidos coletivamente.   

 

Compreender a perspectiva de Bakhtin e do Círculo, enxergando nela práticas 

comuns atreladas a conceitos complexos, nos possibilitou vivenciar o espaço 

formativo como um espaço polifônico, promovendo os diálogos entre os professores 

cursistas, os autores que utilizamos como referências bibliográficas e os textos 

literários escolhidos. Cabe ressaltar que entendemos o diálogo como a possibilidade 

criativa de nos aproximarmos da palavra do outro, para construir uma compreensão. 

Não seria diálogo se já estivéssemos fechados em nossas certezas, queremos nos 

aproximar para compreender os signos usados e com isso negociar novas 

construções de sentidos. Como nos disse Geraldi (2015, p. 15-16): 

 

Se não há signo sem ideologia, não há diálogo efetivo se os necessários 
deslocamentos, ainda que mínimos, de uma posição para compreender a 
outra posição, e dela retornar para sua posição, enriquecido pelo embate 
produtivo do encontro de consciências equipolentes, autônomas, mas não 
independentes das condições sócio históricas de suas constituições. Sem 
esses deslocamentos, o diálogo morre no seu nascedouro: são vozes mudas 
que falam aos surdos. 

 

Sabemos que existem críticas duras em relação à apropriação de Bakhtin para 

pesquisas com o cunho mais pedagógico do que linguístico, já que ele nunca escreveu 

diretamente sobre os contextos educacionais, mas nos apoiamos em Geraldi (2015) 

quando ao ser questionado sobre os usos pelos educadores dos textos de Bakhtin, 

disse que ele sempre disse muito aos educadores. E reforçou, com as seguintes 

palavras: “É porque escreveu o que escreveu que podemos dizer que Bakhtin disse 

tudo o que disse também aos educadores, que muito podem dizer a partir de suas 

reflexões e das reflexões de seu Círculo” (GERALDI, 2015, p.12). 

 

Desta forma, podemos dizer que propor uma formação docente que leve em conta 

toda essa densidade teórica, considerando as condições concretas dos professores, 

a heterogeneidade do grupo participante e os cotejamentos de diálogos com os textos 

literários foram de grande ousadia e crescimento profissional.  
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Durante a pesquisa realizamos cinco (05) encontros, sendo que o primeiro encontro 

foi promovido pela Secretaria Municipal de Educação de Serra para apresentação do 

projeto e convite aos professores. Os outros quatro (04) encontros foram organizados 

após a escuta sensível dos professores cursistas, conforme  síntese apresentada 

abaixo: 

 

Quadro 2 - Nosso Caminho, Percurso Formativo 

Data Tema do encontro 

  
 Lançando a rede, pescando parceiros! 
  

21/03/2019 
G118: 

  7h às 11h30 
 
 

G219:  
13h às 17h30 

Síntese do encontro: O projeto de extensão Letras em diálogos III é uma 
parceria entre o IFES-Campus Vitória e a Secretaria Municipal de Educação do 
Município de Serra e acontece às quintas-feiras, dia do planejamento de 
linguagem, desta rede de ensino. Porém, a adesão dos professores é voluntária 
e por isso neste encontro a equipe responsável pela Secretaria Municipal de 
Educação de Serra apresentou a proposta dos encontros formativos do Projeto 
Letras em Diálogos em parceria com esta pesquisa. 
 

  
 Tecendo a rede de afetos 
  
 
 

25/04/2019 
 

G1: 
  7h às 11h30 

 
 
 

G2: 
 13h às 17h30 

 

Síntese do encontro: Neste encontro tecemos nossa rede de afetos, 
lembramos das narrativas que envolvem nosso contato com as R.E.D.E.S, a 
infância, os afetos, as emoções e a leitura. Apresentamos esta pesquisa de 
mestrado, seus objetivos e sua proposta metodológica. Em seguida 
apresentamos os conceitos que enredam nosso trabalho: Polifonia, 
Humanização, R.E.D.E.S literárias. Trouxemos para a conversa a base 
conceitual de Candido (1972,1995,2000), Bakhtin (1997, 2008,2010,2014), Petit 
(2008,2009), Gallian (2017) e Freire (1982,1987,1991,1992,2007). 
 
Conto literário escolhido: Olhos d´água  
Autora: Conceição Evaristo  
Livro: Olhos d´água – 2016 
 

 
 
 
 

23/05/2019 
 

G1:  7h às 11h30 
 
 

G2: 13h às 
17h30 

 

 
Percorrendo a rede elétrica, acendendo sonhos e iluminando a 

esperança. 
 
Síntese do encontro: Neste encontro percorremos os espaços e tempos 
destinados à leitura. Dialogamos sobre as práticas de leitura no contexto da 
educação básica, os documentos oficiais e as avaliações externas.  
 
Conto literário escolhido: Umas férias  
Autor: Machado de Assis  
Livro: Umas férias – 2017 
 

 (continua) 
 

                                            
18G1: Grupo de trabalho 1 – refere-se aos professores que atuam na rede municipal de educação do 
município de Serra no período do matutino. 
19G2: Grupo de trabalho 2 – refere-se aos professores que atuam na rede municipal de educação do 
município de Serra no período do vespertino. 
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 (continuação) 

Data Tema do encontro 

 
 
 

27/06/2019 
 

G1:  7h às 11h30 
 
 
 

G2: 13h às 
17h30 

 

 
Entrelaçando fios potentes, fortalecendo a rede. 

 
Síntese do encontro: Neste encontro entrelaçamos os fios, escolhidos a dedo, 
fios potentes que nos auxiliam no fortalecimento da rede de ensino. Dialogamos 
sobre a seleção dos textos literários para o trabalho em sala de aula e para essa 
conversa convidamos a Profª Mestre Jéssica Figueiredo Paulucio para 
apresentar o material educativo Paradidáticos na sala de aula: Diálogos, 
experiências e leitura. Esse material é resultado da sua pesquisa no ProfLetras 
– Mestrado Profissional em Letras, defendida em 2019, no Ifes – Vitória. 
 
 
Conto literário escolhido: A maior flor do mundo  
Autor: José Saramago  
Livro: A maior flor do mundo – 2001 
 

 
 
 

25/07/2019 
 

G1:  7h às 11h30 
G2: 13h às 

17h30 
 

 
Reconhecendo-nos como uma valiosa rede social. 

 
Síntese do encontro: Este é o último encontro formativo destinado a esta 
pesquisa e tivemos um momento prático de leitura, debate e reflexão. Aplicamos 
a R.E.D.E. nos inspirando na proposta de Gallian(2017) em diálogo com a 
metodologia narrativa sob a ótica de Bakhtin e o Círculo de cultura proposto por 
Freire. 
 
Conto literário escolhido: O sonho de um homem ridículo 
Autor: Fiódor Dostoiévski  
Livro: Contos reunidos – 2018 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Nos encontros polifônicos vivenciamos a equivalência das vozes, estávamos em pé 

de igualdade, ainda que com experiências diferentes. Por um lado, nós 

pesquisadoras, trazíamos o embasamento teórico que fazia sentido para esta 

pesquisa, selecionado a partir de nossos olhares e escolhas, enquanto os 

participantes da pesquisa enchiam os encontros com narrativas20 sobre a prática e 

assim fomos costurando nossas falas e encontrando a práxis tão defendida por Freire 

(2007). Na voz do professor 

 

Professor: O silencio do aluno até dói na gente. Você não consegue de certa 
forma chegar até o aluno. Quando eu leio aqui na formação eu não leio como 
professor, eu leio como ser humano. A minha dificuldade como educador é 
essa. É por isso que acho encantador essa formação do jeito que a gente 
está fazendo. O Bakhtin (polifonia, dialogismo, alteridade) me ajudou muito a 
entender a vida.  

 

                                            
20 As narrativas dos professores foram registradas em fichas avaliativas, caderno de registro, 
questionários aplicados e gravação em áudio dos encontros.  
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O primeiro conto foi planejado a partir da escolha de um texto que permitisse aflorar 

as emoções, queríamos abordar a leitura literária nesse contexto de humanização e 

por isso escolhemos a dedo o conto Olhos d´água de Conceição Evaristo (2016). Além 

de toda a beleza e potência literária, trouxemos sua biografia e como ela mesma gosta 

de dizer em suas palavras trouxemos sua força e ancestralidade. Escolhemos, 

intencionalmente, levar uma autora negra, com voz negra, que rompeu com tudo o 

que era socialmente esperado. Uma mulher que nasceu em uma família numerosa e 

pobre, em uma comunidade de Belo Horizonte-MG, trabalhou boa parte de sua vida 

como faxineira e que hoje é doutora em literatura além de ser reconhecida por sua 

forma única de escrever. Como critério de escolha, levamos em consideração também 

o fato de ser um conto contemporâneo e que ela iria se apresentar na Feira Literária 

promovida pela Universidade Federal do Espírito Santo. Trazemos para o diálogo a 

fala do professor 

 

Professor: Achei muito interessante direcionar a leitura e trazer uma autora 
negra potente como Conceição Evaristo, isso faz com que eles se espelhem 
na autora e a reconheça num lugar de autoridade e referência.  

 

Podemos dizer que foi uma escolha acertada, o conto mexeu com as emoções dos 

participantes, muitos não o conheciam e foi um encanto degustar cada palavra. Nas 

interações verbais, não faltaram narrativas emocionantes ligadas à infância, à família, 

à pobreza. A escolha deste conto nos permitiu conhecer um pouco mais as pessoas 

que até então só enxergávamos como os docentes participantes. A leitura afetou tanto 

uma professora que ela se questionou sobre a cor dos olhos da mãe fazendo uma 

referência ao conto lido 

 

Professora: A descrição da fome pela autora, os disfarces da fome 
realizados pela mãe. O olhar triste da mãe, uma mãe que sabe poetizar os 
momentos tristes. Parei para pensar qual a cor dos olhos da minha mãe? 
 
Professora: Gostei muito de conhecer a autora Conceição Evaristo. A leitura 
de seu conto foi muito proveitosa para a formação humana. 

 

Nos encontros posteriores já não fazíamos as escolhas de forma solitária. Ao final de 

cada encontro, o grupo sugeria alguns contos e escolhíamos (dentre os citados) qual 

seria o próximo conto proposto. Buscamos textos que permitissem aflorar as 

narrativas de todo o grupo. Pois consideramos a necessidade de abrir espaço para 
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que nas formações de professores eles pudessem falar de si, de suas histórias e em 

especial de suas práticas. 

 

Embora as narrativas produzidas na escola tenham uma variedade de tipos, 
“o processo de reflexão sobre a própria prática não é um processo 
espontâneo do profissional da educação isolado da rotina escolar. É preciso 
que haja uma intencionalidade explicita provocada também por algum 
elemento externo ao contexto das ações repetitivas do dia-a-dia” (PRADO; 
FERREIRA; FERNANDES, 2011, p.143-153).  

 

E foi assim que em cada encontro as palavras penetravam as ações e geravam 

sorrisos, inquietudes, ansiedades, perspectivas e outras emoções tão próprias dos 

humanos. A cada encontro produzíamos um conhecimento singular e indissociável. 

Como nos ensinou Freire (2007), foi através dos atos amorosos que as produções de 

conhecimento foram se tecendo a partir do diálogo destas tantas gentes e assim 

fomos produzindo os saberes compartilhados. Sobre esse momento de troca e partilha 

o professor nos disse 

 

Professora: Dividir a leitura em grupo nos proporciona novos olhares, que 
por sua vez, nos levam para outras interpretações individuais. E é um 
caminho mágico e maravilhoso, pois é um momento de percepção de que a 
literatura ainda está viva nos corações dos professores, já que a demanda 
exaustiva do dia a dia nos faz deixar os textos literários em segundo plano. 
Ver nossos colegas expondo seu olhar sobre o texto também nos faz refletir 
sobre como nossos alunos recebem o texto de diferentes formas, criando 
relações com a vida real e suas experiências pessoais. As formações de 
língua portuguesa deveriam sempre oportunizar a leitura literária e seu 
debate! 

 

Desta forma, durante o percurso formativo foi fundamental nos apropriarmos de outros 

conceitos fundamentais: o ato responsável e responsivo. Compreendemos que o 

professor quando narra para o grupo de colegas professores, toma conhecimento do 

vivido e precisa se posicionar ética e esteticamente. Ao se colocar para o grupo ele 

se reconstitui, se reavalia e define o que irá dizer, fazendo escolhas conscientes e 

responsáveis pelo dito, pensando o tempo todo nas ações vividas na escola e 

decidindo o que quer partilhar com os pares. Nesse processo, por vezes conflituoso e 

contraditório, fica notório nosso inacabamento e a partir da reflexão coletiva 

conseguimos nos refazer.  

 

Compreendemos aqui que esse processo nem sempre é linear e que apesar de serem 

encontros coletivos os processos são singulares e individuais. Vale dizer que nas 
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narrativas dos professores era possível ouvir as vozes dos estudantes e ao longo de 

todo o processo existia uma preocupação com a práxis. Os professores liam, 

dialogavam, sentiam, reagiam, emocionavam-se e neste percurso refletiam sobre 

suas práticas nas escolas de educação básica.  
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5 ANÁLISE DE DADOS 

 

Ao longo da pesquisa buscamos compreender as práticas de leitura literária na 

formação docente em uma perspectiva coletiva e compartilhada, de modo a estimular 

na comunidade escolar uma atitude ativa e responsiva no contato com o universo 

ficcional.  

 

Para avaliar as atividades e compor o corpo desta pesquisa, trabalhamos com 

questionários, narrativas e textos literários que permitiram o cotejamento e a análise 

da palavra do outro e da multiplicidade de vozes que atravessaram as práticas de 

leitura. 

 

Dessa forma, podemos dizer que foi de fundamental relevância adotarmos a 

metodologia narrativa de pesquisa sob a ótica bakhtiniana em consonância com a 

observação proposta por Freire (1992, p.14) ao atribuir a observação ao ato 

pedagógico analisando que: “Observar uma situação pedagógica é olhá-la, fitá-la, 

mirá-la, admirá-la, para ser iluminado por ela. Observar uma situação pedagógica não 

é vigiá-la, mas sim fazer vigília por ela, isto é, estar e permanecer acordado por ela 

na cumplicidade pedagógica”.  

 

É válido ressaltar que durante toda a pesquisa compreendemos os sujeitos 

participantes como seres falantes, inconclusos, inacabados em constante 

transformação.  Por isso, criamos condições para que as interações verbais, tão 

importantes nos encontros polifônicos, acontecessem valorizando a diversidade de 

vozes, a multiplicidade de contextos, experiências e condições concretas.  

 

Portanto, analisar os dados desta pesquisa nos permite deixar ecoar as vozes dos 

professores participantes.  Não se trata de números precisos, com o rigor das 

pesquisas quantitativas. Trata-se de costurar as percepções, as narrativas, as práticas 

e a teoria.  
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5.1 LANÇANDO A REDE, PESCANDO NARRATIVAS DOS DOCENTES 

PARTICIPANTES  

 

Abrir esse espaço de diálogo junto a professores especialistas (graduados em letras 

e letras-inglês) e problematizar o espaço atribuído às leituras literárias na escola era 

de grande audácia. Temíamos uma interpretação equivocada e nos preocupávamos  

em como os encontros não cairiam em “muros de lamentação”. Mas ao longo dos 

encontros ouvindo as narrativas fomos estabelecendo combinados, sabíamos que o 

foco principal era manter a polifonia, não estávamos ali para limitar as falas, nem 

direcioná-las, mas estávamos ali construindo uma fala coletiva e delimitando 

contornos. Por isso, era muito valioso ouvir apontamentos como das professoras: 

 

Professora: São efetivamente formações muito proveitosas e bem 
elaboradas, que nos levam a interagir melhor em relação aluno x professor x 
pedagogo. 
 
Professora: Os encontros nos proporcionaram refletir sobre a nossa prática. 
Ouvindo os relatos de outros professores e vendo que eu posso ser melhor. 
Eu desconhecia o conceito de polifonia como método discursivo e agora 
gerou em mim uma urgência em me aprofundar no assunto. A troca de 
experiência me fez buscar temas mais pertinentes e essenciais aos meus 
alunos, no decorrer da formação estou mudando minha prática, ficando mais 
aberta as ideias dos alunos.  

 

Já no primeiro encontro me apresentei e falei um pouco da minha trajetória na 

educação, falei de como eu enxergava na prática os momentos coletivos de leitura e 

de qual era a proposta desta pesquisa e combinamos sobre como seria nossos 

encontros formativos. Além de apresentarmos nosso embasamento teórico e de 

trazermos textos literários para nossas R.E.D.E.S dialogamos sobre a importância da 

contribuição de cada um neste processo polifônico formativo. Nesse momento 

dialogamos também sobre nossa formação leitora, e sobre como a leitura literária 

aparece na escola. As discussões foram muito significativas, os docentes 

participantes falavam sobre suas vivências e problematizaram sobre o papel da escola 

e do professor em mediar as diversas leituras. Interessante também observar a 

postura “autoritária” da imposição à leitura, assim como foi vivenciado por ele na sua 

condição de estudante. Sobre isso evidenciamos as seguintes narrativas 

 

Professora: O meu despertar como leitora foi através da minha professora 
de português como o livro “ A cabana do pai Thomaz”, por isso obrigo meus 
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alunos a lerem. Eu acredito que a leitura tem que partir da escola sim. É aqui 
que temos que garantir o acesso e o gosto pela leitura.  
 
Professor: Não querem ler? Mas eu leio! Eu ofereço livros, faço propaganda 
no quadro. Ou ando com os livros no braço e eles vêm me perguntar sobre o 
que estou lendo, eles se interessam e pedem até meus livros emprestados. 
 
Professora: Eu era aluna no final da ditadura militar e meus pais confiavam 
na escola, eu só podia ler o que a escola mandava. Mas meus pais não 
desconfiavam que meu professor nos indicava leituras que incomodavam, 
que nos tiravam da caixinha.  
 
Professor: O exemplo do professor contagia muito. Eu sempre ando com 
livros e um dia enquanto a auxiliar de serviços gerais da escola estava 
limpando a sala eu contava para um outro professor sobre o livro que eu 
estava lendo. No fim daquela manhã a ASE me chamou e perguntou se eu 
podia emprestar o livro para ela 

 

No segundo encontro trouxemos o conto de “Umas férias” de Machado de Assis 

(2017), e por meio deste conto conseguimos dialogar sobre a escola e as práticas de 

leitura no contexto da educação básica. Durante o encontro as narrativas foram 

discorrendo sobre a infância, a função social da escola e as memórias que cada um 

trazia. Mas a fala de uma professora chamou bastante atenção do grupo. Ela disse 

 

Professora: Fico pensando onde perdemos nossos alunos de 9º ano? Falo 
isso porque no 6º ano eles chegam animados, gostam de ler e de comentar, 
se expõe sem medos e de repente vão ficando apáticos e distantes. 

 

O grupo começou a discorrer sobre isso, entrelaçavam suas falas, narravam suas 

experiências e conversavam abertamente sobre como a escola foi mecanizando as 

atividades com as leituras. Nas falas os docentes demonstravam admiração aos 

professores da educação infantil e das séries iniciais que promovem diversas 

atividades lúdicas a partir de textos literários. Conversamos muito sobre esse olhar 

instrumentalizador, como se fosse obrigatório oferecer uma atividade após a leitura. 

Sobre isso, nos disseram   

 

Professora: Literatura é um bem, um processo, uma ferramenta de 
transformação.  
 
Professor: Oferecer uma leitura crítica é ensinar a ler para fazer perguntas, 
só que os alunos acham que vão encontrar respostas e depois descobrem 
que o bem da leitura que te cutuca é despertar o dom de te fazer novas 
perguntas.  
 

No terceiro encontro trouxemos para a arena dialógica o conto “A maior flor do mundo” 

de José Saramago (2001) e junto com o conto trocamos saberes sobre a escolha dos 
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textos e a classificação etária da literatura. Contamos com a participação muito 

especial da Profª Mestre Jéssica Figueiredo Paulucio para apresentar o material 

educativo Paradidáticos na sala de aula: Diálogos, experiências e leitura. Esse 

material é resultado da sua pesquisa no ProfLetras – Mestrado Profissional em Letras, 

defendida em 2019, no Ifes – Vitória. Os professores dialogaram sobre as vivências 

dos estudantes e como isso interfere na maturidade da leitura, nas palavras do 

professor 

 

Professor: Nossos alunos assistem coisas na televisão e na vida que seriam 
inadequados para sua classificação etária e depois a escola quer ofertar só 
textos bobinhos, feitos e pensados para a idade deles. Mas como disse 
Shakespeare a maturidade tem mais a ver com as vivências do que com 
quantos aniversário tivemos.   

 

A cada encontro nosso vínculo de confiança aumentava e nossos entrelaçamentos 

ficavam mais potentes, ao tecer nossa R.E.D.E. ao opinar sobre um texto, ao narrar 

uma experiência com a leitura e principalmente a trazer à tona as emoções e expor o 

que nos afetava, a partir das leituras coletivas, fomos tecendo vínculos interpessoais 

e fomos nos fortalecendo enquanto um grupo. Sobre isso trazemos a seguinte 

narrativa 

 

Professora: Eu estou gostando do jeito que discutimos essa leitura, pois eu 
não trabalho dando tanto espaço para dialogar. Acabo deixando cada um com 
sua opinião, mas hoje estou vendo como eu fui mudando de opinião e 
ampliando meu olhar a partir do que os colegas falaram.  
 
Professor: Dividir a leitura na REDE nos proporciona novos olhares, que por 
sua vez, nos levam para outras interpretações individuais. É um caminho 
mágico e maravilhoso [...]. 

 

Essa experiência é extremamente rica, pois experimentamos ir além do que o texto 

fala em suas linhas escritas, conseguimos debater e crescermos a partir de diálogos 

construídos nas múltiplas interpretações das entrelinhas, estávamos o tempo todo em 

um movimento dialético e de alteridade (eu para mim, eu para o outro e o outro para 

mim). Quando uma professora relatou que precisava reler o texto abordado na 

formação, visto que depois das discussões ela queria encontrar nos textos as 

interpretações apontadas pelos colegas, e após falar isso os participantes caem em 

um riso coletivo, praticamente concordando com a fala dela.  
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Professora: Eu preciso ler o texto de novo (risos) estou perplexa com esses 
novos olhares, onde estava escrito tudo isso que eu não li (risos da turma 
toda).  

 

O texto era nosso fio condutor, mas estávamos livres para interrogar, ouvir, responder, 

concordar, argumentar, relembrar. E nas tessituras das R.E.D.E.S  participávamos 

integralmente, falamos com os olhos, com os lábios, com as mãos, com a alma e 

fomos nos conectando uns com outros. De repente, durante as discussões surgiam 

várias narrativas que mostravam os olhares dos docentes para seus estudantes e 

seus processos  

 

Professor: Não é só as palavras que os alunos nos dizem, é preciso ver 
como ele senta, como ele te olha, como ele se expressa. Criamos na escola 
um projeto que visa criar tempo para escutar os estudantes.  
 
Professor: [...] percebi que a literatura ainda está viva no coração dos 
professores, já que a demanda exaustiva do cotidiano nos faz deixarmos o 
texto literário em segundo plano. Ver meus colegas refletindo sobre o texto 
também me faz enxergar sobre como nossos alunos recebem o texto de 
diferentes formas, criando relações com a vida real e suas experiências 
pessoais. As formações de língua portuguesa deveriam sempre oportunizar 
a leitura literária e seu debate!  
 
Professora: A formação fez renascer o desejo de trabalhar verdadeiramente 
a literatura. Fui incentivada a ler mais e a levar autores diferenciados para 
minha sala de aula. Vivenciar na formação uma dinâmica de leitura diferente, 
despertou o desejo de possibilitar a mesma experiência aos meus alunos.  

 

Para fecharmos o ciclo das R.E.D.E.S de leituras literárias, escolhemos dentre as 

opções levantadas pelos docentes participantes o conto O sonho de um homem 

ridículo de Fiódor Dostoiévski (2018). Interessante falar que o autor foi citado por uma 

professora com a seguinte narrativa 

 

Professora: Eu acho que tínhamos que ler algo de Dostoiévski, já que 
Bakhtin estudou e nós estamos estudando Bakhtin. Eu sou professora de 
português e tenho até vergonha de dizer mais nunca li nada dele, mesmo 
sendo um clássico mundial.  

 

Nesse momento um professor estava com o livro Contos Reunidos de Fiódor 

Dostoiévski (2018) e apresentou ao grupo, dizendo que havia comprado depois que 

começou a participar de nossos encontros. Disse ainda que havia lido O sonho de um 

homem ridículo e que achava que o grupo ia gostar. A aceitação foi imediata, o grupo 

concordou em fazer a leitura prévia. No encontro seguinte, foi nosso último encontro 

e fechamos com chave de ouro lendo um clássico da literatura. Conversamos muito 



90 

 

sobre o contexto do autor, o período em que o conto foi escrito e como um clássico 

atravessa gerações. Sobre as impressões da leitura compartilhamos as seguintes 

narrativas 

 

Professora: Ele se intitula de ridículo o tempo todo mas eu estou aqui 
pensando que ridículo é quando mão fazemos nada por nós mesmos ou pelos 
outros. Então analisando minha vida em muitos momentos fui ridícula.  
 
Professor: “Ridículo”! Ora, todos somos! Mesmo que não admitamos ou 
declaremos saber. Como não ser sensível a dor do outro se também é a 
nossa dor? Somos humanos! Somos Ridículos! 
 
Professor: Eu vejo nele (o homem ridículo) um medo enorme de assumir o 
próprio medo. E isso me afeta porque me põe em contato com meus medos.  
 
Professora: Engraçado né como um conto tão antigo (1877) é tão atual. 
Estou pasma com a falta de solidariedade humana. 
Professora: Eu não gostei desse conto porque atingiu o meu mundo. Desfez 
meu mundo cor de rosa e isso me incomodou profundamente.  
 
Professor: Acho que a questão nesse conto é incomodar, perturbar, tocar 
nas feridas. É falar dessa humanidade frágil, triste, melancólico. Acho isso 
importante porque nossos alunos estão crescendo frente as redes sociais 
onde só postamos nosso melhor ângulo e nossas maiores virtudes.  
 
Professora: Estamos vivendo um momento muito complicado na educação, 
nunca vimos tantos jovens depressivos, como hoje em dia. A literatura aliada 
a um debate (troca de ideias) pode minimizar esse problema. Esses 
encontros me ajudaram muito a lidar com esse tipo de situação. 

 

As diversas opiniões narradas acima nos revelam a riqueza dos encontros polifônicos, 

enquanto uma professora levou a leitura para uma comparação pessoal, se 

enxergando como ridícula por algumas vezes em sua história, o outro enxergou na 

personagem do homem ridículo o medo de assumir seus próprios medos. Já outra a 

professora fez uma leitura social e se sentiu afetada pela falta de solidariedade 

humana. Citou também a contemporaneidade do conto mesmo sendo escrito em 

1877. Outra professora relatou não gostar do conto, pois a tirou de um lugar 

confortável, a qual denominou de mundo cor de rosa. Duas professoras ainda levaram 

sua leitura para reflexões da realidade de suas práticas escolares. Uma citou a 

dificuldade dos alunos em lidar com questões “feias” visto que vivem imerso numa 

supervalorização do bonito e agradável por meio das redes sociais. A outra trouxe a 

questão dos jovens depressivos. Nas palavras da professora 

 

Professora: Estamos vivendo um momento muito triste e complexo na 
educação, nunca vimos tantos jovens depressivos e penso que a literatura 
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atrelada a este debate pode contribuir para minimizar este problema dando 
ao leitor uma amplitude na sua visão de mundo.  

 

O fato é que as narrativas citadas iam se tecendo a outras e o encontro transformou-

se em uma grande arena dialógica. Não tinha certo ou errado, e também não havia 

nenhuma instrução para depois, era ler para ler, para se afetar, para sentir, para 

degustar. O tempo passava rápido e não percebíamos o voar das horas. Nossos 

encontros eram agradáveis e cheios de histórias para contar. 

 

5.2 ENTRELAÇANDO NARRATIVAS DOCENTES AOS QUESTIONÁRIOS 

APLICADOS 

 

No primeiro encontro formativo iniciamos a tessitura da rede de afetos e precisamos 

conhecer os participantes da pesquisa. Por um lado, esse “conhecer” foi feito 

naturalmente através da escuta sensível de cada narrativa. Como planejado, levamos 

um conto que permitiu o afloramento das emoções próprias do humano.  

 

Mas existia também uma necessidade de “conhecê-los” de forma mais organizada e 

sistematizada e optamos em aplicar dois questionários, sendo o  inicial (apêndice H) 

e o final (apêndice I).   

 

Na expectativa de um primeiro registro, perguntamos aos participantes sobre algumas 

práticas docentes e obtivemos as seguintes respostas: 
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Quadro 3 - Diálogo Inicial 

Perguntas NR S N P 

1. Você costuma utilizar textos literários completos em suas 
aulas? 

1 21 5 6 

2. Neste ano de 2019 você já promoveu algum momento de 
leitura coletiva? 

1 27 3 2 

3. Você acredita que que os momentos de leitura coletiva 
contribuem com a formação humana do aluno? 

1 31 0 1 

4.Você acredita que tal prática incentiva os alunos? 1 31 0 1 

5. Você acredita que os professores de Língua Portuguesa 
estão preparados para o trabalho com a leitura coletiva? 

1 9 6 17 

6.Você acredita que os alunos gostam desses momentos? 1 23 1 8 

NR: Não respondeu; S: Sim; N: Não e P: Parcialmente 

Fonte: Elaborado pela autora (2019).  

 

Para melhor visualização e diálogo elaboramos alguns gráficos. Na pergunta 1 (um) 

nos chamou a atenção o fato de 64% dos participantes responderem que trabalham 

nas salas de aula com textos literários em sua íntegra. Tal resposta nos indagou a 

provocá-los oralmente, visto que a narrativa oral se fez contraditória ao questionário. 

Quando oralmente perguntamos quantos professores estavam lendo algum livro 

literário na sala de aula, apenas uma professora disse que estava lendo com os 

estudantes Meu pé de laranja lima, de José Mauro de Vasconcelos. Perguntei, então, 

sobre a resposta do questionário e eles responderam que compreenderam a pergunta 

sobre ter trabalhado alguma vez na vida com um texto na íntegra e trouxeram como 

exemplo o trabalho com contos literários. Neste momento, o encontro foi 

extremamente envolvente pois os participantes dialogaram entre si e expuseram as 

dificuldades em adquirir obras completas nas escolas públicas onde lecionam. 

Falaram também que quando as têm, não as têm em número de exemplares 

suficientes para um trabalho coletivo.  

 



93 

 

Gráfico 3 - Participantes que utilizam textos literários na íntegra, em sala de aula 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Na pergunta 2 (dois) indagamos sobre a promoção de leitura coletiva em sala de aula 

e 82% dos participantes responderam já tê-las feito até a data do encontro inicial 

(25/04/2019). Observa-se, portanto, que o fazer que propusemos em nossa pesquisa 

já é uma prática convencional para grande parte dos participantes. O que se altera 

aqui é a concepção deste fazer. Em nossos diálogos exploramos o direito a literatura, 

seus impactos na formação humana, a sociedade em que vivemos e o papel crítico 

do professor como mediador do processo na formação do leitor. 
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Gráfico 4 - Participantes que promoveram leitura coletiva na sala de aula 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Na pergunta 5 (cinco) questionamos se o professor acredita que os professores de 

língua portuguesa estão preparados para o trabalho com a leitura coletiva e fomos 

surpreendidos com a resposta, visto que apenas 27% responderam que sim. Neste 

momento levamos este questionamento para os participantes confrontando com a 

resposta da pergunta 2(dois) onde 82% disseram já ter promovido (no ano da 

pesquisa) o trabalho com a leitura coletiva.  

 

Desde o início, esclarecemos que a metodologia da pesquisa narrativa sob a ótica 

bakhtiniana propõe encontros na perspectiva do diálogo e da compreensão das 

palavras ditas pelos participantes. Dessa forma,, quando retornamos com os gráficos 

dos resultados apurados no questionário, não era  intenção de julgar certo ou errado, 

apenas de ouvir os participantes da nossa pesquisa e perceber o que estavam 

registrando, pensando ou narrando.  

 

Nesse ponto foi-nos caro sentir em suas narrativas uma fragilidade de formação inicial 

sobre o trabalho com a leitura coletiva, visto que muitos se queixaram de não tê-la 

experimentado na graduação e sentiam-se despreparados para a prática, embora a 

façam.  
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Gráfico 5 - Participantes que acreditam no domínio técnico dos professores para o 
trabalho com texto coletivo 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Ao registrar suas respostas escritas e escutá-los dialogando com suas vivências, 

percebendo seus medos, anseios e expectativas e fomos conhecendo os sujeitos 

participantes desta pesquisa. Professores de inglês e de língua portuguesa que atuam 

no município de Serra – ES, em escolas públicas com realidades diversas. Muitos 

atuam na periferia, convivem com as violências que circulam os muros da escola e 

que por vezes a atravessa. 

 

Como a inscrição foi voluntária percebemos que o grupo traz características comuns, 

eles se reconhecem como agentes de transformação, gostam de atuar na sala de aula 

e buscam na formação continuada novas possibilidades de se (re)formarem.  

 

Durante os encontros se mostraram disponíveis para as trocas e foram muito 

participativos. Percebemos em suas narrativas uma carência desse tipo de encontro 

e de troca, uma formação construída com eles e não para eles. Um espaço onde ouví-

los era tão importante quanto falar e principalmente onde eles falavam entre eles, uma 

troca entre pares experientes.  

 

Os dados acima nos permitem compreender algumas das percepções dos 

professores participante mas queríamos algo subjetivo, algo que nos desse uma pista 
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sobre qual era o conhecimento prévio e a concepção em relação ao tema de nossa 

pesquisa e então perguntamos aos docentes: O que você entende por 

humanização? 

 

Obtivemos 33(trinta e três) respostas, uma mais interessante que a outra e 

respeitamos todos os pontos de vista. Sabíamos que era uma pergunta subjetiva e 

complexa, pois coube a cada participante tentar definir um conceito de algo abstrato. 

Para fins de análise de dados e na tentativa de compreendermos melhor esses dados, 

optamos em fazer um recorte apresentando as palavras que os participantes usaram 

para definirem emoções/sentimentos/conceitos: 

 

Quadro 4 - Palavras usadas para definir humanização 

Palavra Qtde de repetição  Palavra Qtde de repetição 

Empatia 12  Solidariedade 01 

Respeito 05  Compaixão  01 

Valores 05  Conhecimento 01 

Coletivo 05  Saúde  01 

Processo social 03  Transformação  01 

Troca de experiência 02  Harmonia 01 

Vivência  02  Orgulho 01 

Espírito gregário 01  Rede 01 

Luta por direitos 01  Visibilização 01 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Vimos nas respostas que a palavra mais usada para definir a humanização foi a 

empatia (12 professores docentes a citaram), em seguida vieram as palavras: 

respeito, valores e coletivo (com 5 docentes citando cada palavra). Cabe lembrar que 

a resposta era discursiva e por isso nos chamou a atenção a repetição das palavras. 

Identificamos que os professores compreendem a humanização no sentido de estar e 

cuidar do outro. Ao tecer os questionários com as narrativas orais, selecionamos as 

seguintes falas dos docentes participantes em relação a humanização que corroboram 

com esse pensamento da humanização atrelada sempre ao outro, ao externo 
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Professora: Humanização é tornar-se mais preocupado com o outro.  
 
Professora: Acredito que a humanização é um processo incessante que se 
desenvolve sempre quando conseguimos sentir a nossa dor e a dor do outro. 
 
Professora: Na minha concepção humanização é a possibilidade de ouvir e 
compreender o outro, aceitando as diferenças e compartilhando do 
sentimento de empatia.  

 

No questionário perguntamos também aos participantes: E como você acredita que a 

literatura pode contribuir com o processo de humanização? 

 

Mais uma vez tivemos diversas respostas, mas de forma bem interessante em todas 

elas apareceu à literatura atrelada positivamente ao processo de humanização. Mais 

uma vez optamos em trazer para esta análise um recorte extraindo as palavras que 

os participantes usaram para tentar definir a contribuição da literatura. A saber ,as 

palavras citadas foram: Libertadora, alegria, sensibilidade, vida, embevecimento, 

evolução humana, instrumento no processo, experiência, conhecimento sobre si e 

sobre o outro, compreensão de mundo, dar voz a todos, reflexão, conhecimento 

histórico, diálogo, consciência, resgate de valores, diversidade dos personagens, 

sensibilidade, mudança, questionamentos, protagonismo, expandir horizontes, 

enriquece vocabulários, despertar sentimentos crítico, ampliar visão. Sobre isso um 

professor nos disse 

Professor: O papel da literatura é tocar a profundidade, você pode estar feliz 
na vida mas lê um texto com tanta empatia e envolvimento que de repente 
você percebe que está triste pela leitura ou vice-versa. Por outro lado é 
nesses exercícios de sentimentos que você vai vivenciando como o ser 
humano é complexo.  

 

No último encontro, propusemos ao grupo repetir as mesmas perguntas realizadas no 

primeiro encontro no intuito de comparar as respostas e avaliar se houve alguma 

mudança de comportamento. Gostaríamos, no entanto, de deixar claro que essa 

pesquisa não se propôs a uma análise quantitativa e que os encontros aconteceram 

no período de 3 meses, um período muito curto para uma mudança radical de 

comportamento. O objetivo, então, da aplicação deste questionário foi poder promover 

um diálogo frente às respostas e ouvir as mudanças de práticas e o espaço destinado 

às leituras literárias.  
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Quadro 5 - Comparativo entre abril e julho das práticas dos participantes 

 25/04/2019 

33 respostas 

 25/07/2019 

31 respostas 

Perguntas NR S N P  NR S N P 

1. Você costuma utilizar textos literários 
completos em suas aulas? 

1 21 5 6 
 

2 26 0 3 

2. Neste ano de 2019 você já promoveu 
algum momento de leitura coletiva? 

1 27 3 2 
 

2 28 0 1 

3. Você acredita que os momentos de leitura 
coletiva contribuem com a formação humana 

do aluno? 
1 31 0 1 

 
2 29 0 0 

4. Você acredita que tal prática incentiva os 
alunos? 

1 31 0 1 
 

2 28 0 1 

5. Você acredita que os professores de 
Língua Portuguesa estão preparados para o 

trabalho com a leitura coletiva? 
1 9 6 17 

 
2 12 5 12 

 25/04/2019 

33 respostas 

 25/07/2019 

31 respostas 

Perguntas NR S N P  NR S N P 

6. Você acredita que os alunos gostam 
desses momentos? 

1 23 1 8 
 

2 18 1 10 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Pode-se observar que, em relação à primeira pergunta, houve uma mudança de 

postura daqueles que não utilizavam os textos literários na sua íntegra nas salas de 

aula. No primeiro questionário, 5 participantes se manifestaram dizendo que não 

haviam trabalhado o texto completo, já no segundo nenhum participante colocou que 

não trabalhou. Em comparação com a narrativa oral trouxemos o seguinte 

apontamento  

 

Professora: Estou trabalhando com o livro O Pequeno Príncipe na escola e 
percebo que por meio da leitura as emoções são revistas. 
 
Professora: Eu vivo a leitura com eles, agora estamos lendo Meu pé de 
Laranja Lima, fazemos a roda de leitura e vamos lendo de forma silenciosa, 
depois paramos e conversamos. No outro dia a aluna começou a chorar muito 
e os alunos foram a consolar se solidarizando com a dor dela que também 
era da personagem.  
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Na pergunta número 2, podemos observar que nenhum professor respondeu “não” 

para o trabalho com textos coletivos no ano de 2019, o que nos leva a acreditar que 

os encontros, diálogos e proposições serviram como inspiração para proporcionar a 

experiência de trabalhos com a leitura literária no contexto da sala de aula. Nas 

palavras das professoras 

 

Professora: Durante nossos encontros tivemos a oportunidade de trocar 
experiências, repensar nossa prática e particularmente enriquecer nossas 
aulas de uma maneira mais dinâmica. 
 
Professora: Os encontros foram muito proveitosos e aproveitei várias ideias 
colocando-as em prática com meus alunos. Com isso, eles ficaram mais 
interessados e motivados, chegando muitas vezes a pedir mais aulas com 
leitura coletiva. 

 

Na pergunta 3, sobre a crença de que a leitura coletiva interfere na formação humana, 

tivemos uma unanimidade onde todos que responderam o questionaram marcaram 

sim, afirmando esse olhar que tanto dialogamos no decorrer desta pesquisa.  

 

Na pergunta 4 questionamos se eles acreditavam que tal prática (de leitura coletiva) 

poderia incentivar os alunos na sua formação leitora e 28 responderam que sim, 

enquanto 1 se colocou como parcialmente. Ao levar essa provocação ao grupo, 

pedimos que eles se colocassem tentando interpretar porque um dos nossos 

professores acha que é parcialmente, lembrando que os questionários eram anônimos 

e ao indagar estava claro ao grupo que não era para buscar respostas certas ou 

erradas, muito menos para mudar a opinião. O que estava registrado é legitimo e ao 

indagar só estávamos explorando as interações verbais.  

 

Neste momento a professora que marcou parcial quis se identificar e explanou sobre 

o fato de acreditar que a escola interfere parcialmente, pois a família deve ser 

corresponsável. A docente participante disse ainda que reconhecia as diversas 

estruturas familiares e suas condições distintas, mas que ainda assim preferiu 

compreender que a família é de grande relevância no incentivo a formação leitora. 

Feita essa narrativa, os professores se posicionaram, foram momentos de grandes 

contribuições,. Nos quais um lançava sua palavra e o outro concordava ou lançava 

sua contrapalavra e nessa arena dialógica e polifônica íamos descobrindo outras 

possibilidades de fazeres e pensares.  
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Na pergunta 5 identificamos um movimento muito interessante.  Em abril, quando eles 

responderam o primeiro questionário levamos para arena dialógica a contradição 

entre professores que sinalizaram trabalhar com a leitura coletiva e ao mesmo tempo 

assinalaram que não achavam que os professores estão preparados para esse 

trabalho. Neste dia tivemos muitas interações verbais e no tensionamento do diálogo 

apareceram as feridas das formações iniciais distantes da realidade, dos problemas 

de acervo nas escolas, da falta de tempo para a própria leitura literária, os medos de 

tocar em feridas nas almas de seus estudantes e de não saberem lidar com essas 

emoções, a vigilância negativa de alguns gestores e coordenadores pedagógicos, o 

medo e ansiedade das cobranças de pais e alunos que, muitas vezes, interpretam a 

leitura como desperdício de tempo, enfim as fragilidades da escola e dos docentes em 

garantir o espaço da leitura literária como direito universal a este bem cultural tão 

importante na constituição do ser.  

 

Dessa vez, percebemos nas repostas algumas mudanças de concepções. 

Professores que não se consideravam preparados para o trabalho coletivo com a 

leitura literária expuseram que, após os diálogos aqui estabelecidos, se reconheceram 

mais maduros frente a esses desafios. Professores construíram alternativas juntos, 

uma docente relatou que para vencer a falta de acervo passou a trabalhar com livros 

digitais garantindo que seus estudantes pudessem acompanhar as leituras pelo 

celular. Depois que ela relatou essa prática, 2 (dois) docentes relataram que passaram 

a fazer e que tem sido muito mais tranquilo do que antes. Outro professor narrou sobre 

um clube de leitura que tem feito em horário alternativo e de como os estudantes se 

interessaram por aqueles encontros de conversa e literatura.  Nas palavras da 

professora 

 

Professora: Lidar com a falta de recurso também é sofrido para gente. Às 
vezes penso num projeto de leitura legal, mas a escola não tem verba para 
comprar ou quer comprar 3 exemplares. O trabalho fica comprometido. Esse 
ano eu “escanei” e trabalhei com a tecnologia, os alunos foram lendo no 
celular. Mas é errado fazer isso. Cometi um crime, mas também é um crime 
deixá-los sem acesso a literatura... (risos) 

 

Já na pergunta 6 (seis) tivemos um movimento inverso.  Cinco (5) docentes que no 

questionário de abril registraram “sim” acreditando que os alunos gostam desses 
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momentos mudaram de opinião dizendo que acreditam que eles não gostam. 

Levamos esse resultado para a arena dialógica e foi um grande momento. Mais uma 

vez os docentes participantes deram suas grandes contribuições na troca de suas 

certezas e passaram a ter dúvidas. Questionaram-se sobre como os encontros são 

organizados e trouxeram a necessidade de envolver os estudantes na organização 

desses momentos. Falaram que, em geral, os adolescentes não gostam de quebrar a 

rotina e questionam-se quando algo assim invade a sala de aula e os expõe. 

 

Por outro lado, o próprio grupo discorreu que quando se cria uma identidade para essa 

REDE de leitura, criam-se combinados e uma rede de confiança se estabelece. O que 

se fala na rede deve permanecer na rede e assim os estudantes mostram grande 

interesse nestes momentos de trocas e discussões.  Os professores relataram que 

durante a formação se propuseram a abrir espaços para as experiências literárias em 

sala de aula. Uma outra narrativa que surgiu foram as dificuldades vinculadas a 

trabalhar com as emoções  

 

Professora: Percebo grande resistência por parte dos alunos quando 
propomos trabalhar com emoções. O aluno prefere agredir verbalmente ou 
se retrai com medo de expor o que de fato sente. Nós professores também 
somos reprimidos na expressão de nossas emoções. 
 
Professora: Eu queria fugir de temas complexos, levei para sala um monte 
de poesias sobre natureza, amores, flores... tudo selecionado a dedo para a 
aula ser leve. Depois pedi que os alunos escrevessem uma poesia e uma 
aluna escreveu da dificuldade em lidar com a sua família e da vontade latente 
de suicídio. Quase caí para trás. Neste dia entendi que as leituras te levam a 
lugares muito diferentes dentro de cada um. Você não pode controlar o que 
cada palavra vai ecoar no outro.  

 

Pedimos também que os professores escrevessem o que compreendiam por 

humanização? E observamos que as respostas foram diferentes das coletadas no 

questionário inicial. No questionário final os professores participantes trouxeram a 

humanização com um olhar mais plural, falaram dos sentimentos, das emoções, do 

ser, interiorizaram esse conceito olhando para si, discutiram ele de forma bastante 

crítica refleciva. Nas palavras dos docentes   

 

Professora: O conceito de humanização é complexo como o é o ser humano, 
mas acredito que  passe pelo ato de refletir sobre si e sobre os outros. Pensar 
os sentimentos e atitudes do “homem”, problematizar, acolher e também 
rejeitar o que é bom e proveitoso para a própria vida, bem com criticar e 
rejeitar o que não considera como tal.  
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Professora: Humanização é aprofundar-se no eu para que sinta-me um ser 
colaborador, uma vez que não podemos viver sozinhos sem contribuir com o 
outro.  
 
Professora: Vejo a humanização como um processo de crescimento, 
autoconhecimento, valorização de si mesmo e do outro.  

 

Como comparativo do primeiro questionário pedimos que novamente escrevessem 

em como a literatura pode contribuir com o processo de humanização. Neste 

questionário coletamos diversas respostas que validam a literatura e a arte enquanto 

direito e concordam que ela tem grande capacidade humanizadora.  

 

Professora: A literatura traz diversos sentimentos e emoções e por isso 
permite que o aluno abra um leque de oportunidades para resolver seus 
conflitos.  
 
Professora: [...]ao lermos enriquecemos nossa maneira de pensar e julgar 
os fatos.  
 
Professora: Através da leitura há a reflexão e o conhecimento de outras 
ideias. Algumas realidades distorcidas são desmistificadas.  
 
Professor: Por ser arte, por sensibilizar-nos, por permitir a cada um de nós 
vislumbrarmos nosso interior e questionarmo-nos.  

 

Para fechar o questionário final, visto que ele foi aplicado no último encontro logo após 

a leitura do conto: “O sonho de um homem ridículo” de Dostoiévski, pedimos que o 

professor participante escrevesse um pequeno relato de experiência dialogando com 

as nossas discussões durante os encontros formativos.  

 

Professora: [...] Discussões, diálogos e trocas de opiniões como a que 
fizemos sobre o conto de Dostoiévski enriquecem a nossa formação humana. 
 
Professor: Estes momentos de debate, troca de ideias, de informações com 
pessoas diferentes mas que comungam de um mesmo ideal, que é promover 
uma educação de qualidade, fornecem uma dose de que ainda é possível 
sonhar com um mundo mais humano no qual todos possam usufruir de uma 
vida mais justas 
Professora: [...] os encontros de formação continuada tem cumprido seu 
importante papel. Isso se deve ao fato de não haver excesso de pessoas nas 
formações, o que torna o evento mais intimo, dialógico, exclusivo e 
organizado.  
 
Professora: Estes momentos de debate, troca de ideias e informações com 
pessoas diferentes mas que comungam um mesmo ideal, que é de promover 
uma educação de qualidade fornecem uma dose de esperança, de que ainda 
é possível sonhar com um mundo mais humano no qual todos possam 
usufruir de uma vida mais justa.  
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É na formação com o professor, entre pares e  de maneira polifônica que vamos nos 

(re)formando na docência, identificando as crises contemporâneas e buscando 

elementos que nos ajudem a praticar uma educação pautada no respeito, na ética e 

na liberdade, capazes de promover uma educação emancipadora e libertadora. 

Reiteramos assim com nosso referencial teórico e defendemos a ideia das formações 

continuadas dialógicas, que promovam uma escuta sensível pela qual o professor 

passa a ver sentido na teoria e altera sua prática.  

 

5.2.1 Avaliação formal da formação 

Ao final de cada formação pedíamos aos participantes que preenchessem a avaliação 

do encontro, uma tabela padrão utilizada pela Secretaria de Educação do Município 

de Serra – ES, utilizada como monitoramento das ações da Gerência de Formações 

mas que contribuiu como um registro sistematizado das nossas observações. Por 

meio delas podíamos realinhar as rotas caso fosse necessário.  
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Quadro 6 - Avaliação do Encontro 25/04/2019 - Tecendo a Rede de Afetos 

Indicadores 

 

41 professores compareceram 

26 avaliações devolvidas 

Muito 
bom 

Bom Regular Ruim 

Organização Cumprimento de horários 20 05 01 - 

Planejamento Metodologia e recursos 22 04  - 

Temática 
desenvolvida 

Contribuição do assunto para as 
práticas pedagógicas 

21 04 01 - 

Mediador Clareza na comunicação 23 03 - - 

Domínio do conteúdo 
apresentado 

23 03 - - 

Participação Envolvimento nas atividades 21 05 - - 

 

Comentários: 

“São efetivamente formações muito proveitosas e bem elaboradas, que nos levam a interagir 
melhor em relação aluno x professor x pedagogo.” 

“A formação foi muito importante para o momento atual”. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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Quadro 7 - Avaliação do Encontro  06/06/2019 - Percorrendo a Rede Elétrica, 
Acendendo Sonhos e Iluminando a Esperança 

Indicadores 

 

39 professores compareceram 

35 avaliações devolvidas 

Muito 
bom 

Bom Regular Ruim 

Indicadores Muito 
bom 

Bom Regular Ruim 

Organização Cumprimento de horários 29 06 - - 

Planejamento Metodologia e recursos 33 02 - - 

Temática 
desenvolvida 

Contribuição do assunto para as 
práticas pedagógicas 

33 02 - - 

Mediador Clareza na comunicação 35 - - - 

Domínio do conteúdo apresentado 35 - - - 

Participação Envolvimento nas atividades 31 03 01 - 

Comentários : 

 

“A questão “espaço” é o que precisa ser revisto em virtude tanto da chegada quanto da saída”. 

“Sempre amo todas as formações. Sempre aprendo muito”. 

“Estou amando os encontros... Obrigada pela iniciativa!” 

“Assunto realmente inesgotável “a leitura”. Amei!” 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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Quadro 8 - Avaliação do Encontro  27/06/2019 - Entrelaçando Fios Potentes, 
Fortalecendo a Rede 

Indicadores 

 

46 professores compareceram 

28 avaliações devolvidas 

Muito 
bom 

Bom Regular Ruim 

Organização Cumprimento de horários 20 08 - - 

Planejamento Metodologia e recursos 19 09 - - 

Temática 
desenvolvida 

Contribuição do assunto para as 
práticas pedagógicas 

22 05 01 - 

Mediador Clareza na comunicação 25 03 - - 

 Domínio do conteúdo apresentado 23 05 - - 

Participação Envolvimento nas atividades 19 07 02 - 

Comentários: 

 

Nunca deixar de tê-las (as formações). 

 

“Hoje gostaria de parabenizar toda a equipe por trazerem um tema tão relevante - não que os 
anteriores não tenham sido -, e por terem contextualizado muito bem o assunto com nossa prática 

na sala de aula.” 

“Parabéns! Este encontro foi maravilhoso, temática e mediadoras estão de parabéns!” 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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Quadro 9 - Avaliação do Encontro  25/07/2019 - Reconhecendo-nos Como uma 
Valiosa Rede Social 

Indicadores 

 

46 professores compareceram 

28 avaliações devolvidas 

Muito 
bom 

Bom Regular Ruim 

Organização Cumprimento de horários 27 01 - - 

Planejamento Metodologia e recursos 28 - - - 

Temática 
desenvolvida 

Contribuição do assunto para as 
práticas pedagógicas 

26 02 - - 

Mediador Clareza na comunicação 27 01 - - 

Domínio do conteúdo apresentado 27 01 - - 

Participação Envolvimento nas atividades 26 02 - - 

Comentários: 

 

“Deveria ter mais encontros (até o final do ano) com a profª Juliana, tendo em vista a importância 
do conteúdo que ela trouxe para a formação dos professores”. 

“Amei! Aprendi muito!!” 

“Que tenhamos outras formações com esta qualidade maravilhosa”. 

“Encontro maravilhoso, muito enriquecedor.” 

“Desejo que sempre haja essa parceria com o Ifes e a Magda nos acompanhe para sempre!” 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Ler essas avaliações nos permitiu refletir sobre a condução dos encontros e as 

condições concretas dos professores. Sabemos que em uma sociedade como a nossa 

os compromissos nos atropelam diariamente, vivemos tempos de urgências e 

reconhecemos que condição dos docentes não é a ideal em relação ao tempo para 

as formações. Muitos dos participantes da pesquisa saíam às pressas para ministrar 

aulas em outro turno, visto que só eram liberados para a formação no turno em que 

cumpriam na Secretaria de Educação Municipal de Serra e, com isso, muitas vezes 

não tinham sequer tempo para almoçar, ainda assim tivemos uma participação muito 

ativa dos professores.  
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5.3 O PRODUTO EDUCACIONAL 

 

O Documento 46 da CAPES que traz as orientações de ensino cita, em sua página 

23, as diferenças entre Mestrado Acadêmico e o Mestrado Profissional e determina a 

obrigatoriedade da apresentação de um produto educacional para o programa 

profissional. O referido documento estabelece o que pode ser considerado produto 

educacional. A saber: 

 

(i) Desenvolvimento de material educacional: mídias educacionais; protótipos 
educacionais e materiais para atividades experimentais; propostas de ensino; 
material textual (livros didáticos ou paradidáticos e outros); materiais 
interativos; atividades de extensão (cursos, oficinas e outros); 
desenvolvimento de aplicativos.  

 

Como proposta do produto educacional desta pesquisa, produzimos um caderno 

pedagógico (material textual) intitulado de “Entrelaçando diálogos, construindo 

R.E.D.E.S: a leitura literária, a humanização e a formação docente no contexto da 

educação básica” para professores com a síntese do processo desta pesquisa. 

Incluindo sua base conceitual, os textos literários escolhidos, as atividades propostas 

e sua sistematização. 
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Figura 2 - Capa do Material Educativo “Entrelaçando Diálogos, Construindo 
R.E.D.E.S: a Leitura Literária, a Humanização e a Formação Docente no Contexto 

da Educação Básica 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora (2020). 

 

Acreditamos que tal produto poderá subsidiar as práticas de leitura de outros 

docentes, bem como possibilitar atividades com a Literatura na escola em diálogo com 

a complexidade das nossas experiências sociais, de modo que 

 

As atividades de leitura passam a ser vivas, emancipatórias e, por que não 
dizer, sedutoras, uma vez que significam ir além das pretensões moralizantes 
e dogmáticas para adentrarem os conflitos e os paradoxos próprios da 
condição humana. Nesse processo dialógico de leitura, o leitor constitui-se 
em meio às transgressões da própria língua, trata de assuntos que permeiam 
sua realidade histórica, encontra na linguagem metafórica e nos recursos 
expressivos da linguagem literária a fenda necessária para se sobrepor à 
rigidez das prescrições inevitáveis da vida (CARVALHO, 2014, p. 177).  

 

Esperamos, pois, com a produção desse caderno pedagógico, dialogar com os 

professores tecendo uma rede de possibilidades. Dividimos o e-book em duas partes, 

na primeira apresentamos nossas considerações teóricas que embasam nossas 

práticas e na segunda apresentamos os cinco encontros formativos, disponibilizando 

a estrutura do que chamamos de R.E.D.E.S de leitura, os contos escolhidos, as 

provocações realizadas nos encontros e sugestões de outras leituras e filmes 

selecionados a partir das contribuições ativas dos professores participantes da 

pesquisa.  
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5.4 VALIDAÇÃO DO MATERIAL EDUCATIVO  

 

Ao concluirmos os encontros formativos e organizarmos o material educativo 

planejamos validar este material de forma presencial promovendo um encontro com 

professores de disciplinas diversas para que estes pudessem conhecer o e-book e 

emitissem suas opiniões e contribuições.  

 

Porém, em março de 2020, o Brasil foi afetado drasticamente pela Pandemia 

ocasionada em função do vírus COVID-19. A mudança na rotina das escolas, 

professores e estudantes foi extremamente drástica em função do isolamento social 

orientado pela Organização Mundial da Saúde.  

 

Infelizmente, as escolas foram fechadas e não existe uma estimativa de regresso. 

Dessa forma, tivemos que elaborar uma nova estratégia para a validação do nosso 

produto educacional. 

 

Optamos, então, pela utilização das tecnologias de informação e comunicação 

disponíveis, reproduzindo as estratégias utilizadas por boa parte das escolas que 

estão ofertando “ensino remoto”. Com isso elaboramos um encontro virtual utilizando 

a plataforma Google Meet.21  

 

Buscando ouvir as vozes dos professores que atuam na educação básica, garantindo 

a pluralidade de ideias e vivências, fizemos o convite aberto aos professores que 

atuam na EEEFM Jones José do Nascimento, em Central Carapina na Serra.  

 

                                            
21 Google Meet é uma plataforma digital que oferta um serviço de comunicação por meio de vídeo 
chamadas.  
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Figura 3 - Visão Panorâmica da “EEEFM Jones José Do Nascimento” 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora (2020). 

 

Tal escolha não aconteceu de forma aleatória, essa escola tem grande relevância no 

universo desta pesquisa. Ela fica inserida em um território de extrema vulnerabilidade 

social e seus estudantes muitas vezes foram invisibilizados. Durante muitos anos, 

seus índices de aprendizagens eram muito abaixo do mínimo esperado e ela era 

conhecida como uma das mais violentas do estado do Espírito Santo, tendo inclusive 

a indicação de fechamento pelo Ministério Público Estadual.  

 

No entanto, após um trabalho coletivo de resgate de identidade e um posicionamento 

crítico emancipatório e responsivo a escola passou a ser reconhecida como referência 

nacional, conquistando diversos prêmios em reconhecimento a melhora do clima 

escolar, a garantia do direito a aprendizagem e a humanização de seu espaço.  

 

Portanto, podemos dizer que escolher os professores que atuam na EEEFM Jones 

José do Nascimento foi um ato planejado e intencional. Sabíamos que seus 

professores lidam com as fragilidades humanas e as desigualdades sociais que nos 

afetam há séculos. Por outro lado reconhecemos neles pares que lutam por uma 

educação pública de qualidade para todos e acreditamos que o e-book proposto pode 

ser um instrumento de inspiração e diálogos.  
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Importante dizer que atualmente a escola atende a 515 estudantes, organizados em 

três turnos, sendo que em 2020 passou a ofertar o tempo integral de 6º ao 9º ano do 

Ensino Fundamental, além de duas turmas de 5º ano do ensino fundamental (tempo 

parcial) e no noturno atende a Educação de Jovens e Adultos, desde a alfabetização 

até o Ensino Médio.  

 

Além dos professores citados acima, convidamos os professores docentes 

participantes da pesquisa.  

 

O material foi validado em reunião que aconteceu em 27/05/2020, às 20h, pelo 

aplicativo Google Meet e estiveram presentes, de forma espontânea, 25 (vinte e cinco) 

professores. São eles: Aline Araújo da Encarnação Trugilho; Carmen de Oliveira 

Costa Martins; Edilene Oliveira da Silva; Fabíola Nunes Santos; Françoise Santos de 

Oliveira; Gutemberg Gomes de Oliveira; Jane Gomes da Paixão; Laís Verissimo; 

Letícia Rosa de Souza; Luany Luz de Oliveira Fehlberg; Magda Margarida de Carvalho 

Ramos; Magda Simone Tiradentes; Magna Maria Lima; Maria Aparecida Comério; 

Martha Elizabeth de Souza Aguia; Mirian Almeida Giacomin; Pasquina do Nascimento 

Estrella; Raquel Dutra Thomas; Renata Arêas Cazotto; Roberta Cassaro Casotto; 

Rose Mary Paiva dos Santos; Silvia Helena da Penha Dos Santos; Simone de 

Carvalho Machado e Tayrone Bazone Marques. 

 

O encontro de validação foi organizado da seguinte forma: primeiro foi apresentado o 

objetivo do encontro e o objetivo da pesquisa. Em seguida apresentamos o material 

educativo e o grupo dialogou sobre suas impressões, opiniões e sugestões. O e-book 

foi enviado a cada participante e então solicitamos ao grupo que respondesse um 

formulário eletrônico (google forms) elaborado especificamente para esta validação 

do material educativo.  

 

Sobre o perfil dos participantes da validação podemos dizer que dos 24 (vinte e quatro) 

formulários respondidos: 91,7% são do sexo feminino, 8,3%  são do sexo masculino; 

79,2% possuem como formação acadêmica especialização; 12,5 % possuem 

mestrado e 8,3% possuem apenas o ensino superior completo; 12,5% atuam em 2020 

como professores de séries iniciais, 12,5% atuam como pedagogo ou coordenador 

pedagógico, 8,33% atuam como coordenador de turno, 12,5% são professores da 
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área de humanas, 25% são professores da área de ciências da natureza e matemática 

e 29,17% são professores da área de linguagens. As idades dos participantes variou 

de 27 à 54 anos, havendo uma maior predominância (54, 17%) na faixa etária dos 30 

aos 45 anos. 

 

Pode-se observar um grupo bem heterogêneo e nos chamou a atenção o fato de 

professores de diversas áreas do conhecimento terem aceitado o nosso convite para 

participar da validação de um material sobre leitura. Este fato reforça nossa ideia de 

que este e-book está direcionado para qualquer professor, visto que a leitura literária 

é um poderoso instrumento para o ser humano, independente da sua área de atuação.  

 

Sobre os aspectos estéticos do material educativo perguntamos aos participantes 

sobre a primeira impressão da capa do e-book e 87,5% assinalaram a opção que a 

capa despertou interesse em conhecer o material educativo. Perguntamos, então 

sobre a coerência do título do material e 100% dos participantes acreditam que o título 

está coerente com a pesquisa e com o material educativo. Perguntamos se as letras, 

cores, fontes, imagens representam o material educativo e se estão agradáveis e 

100% dos participantes responderam que sim. Perguntamos ainda se o material está 

claro, organizado e adequado ao seu público alvo (professores da educação básica) 

e 100% dos participantes responderam que sim. Selecionamos algumas percepções 

dos participantes, transcritas do questionário respondido, 

 

Professora de Geografia, Luany: O material ficou muito bom visualmente, 
parabéns pelo trabalho Juliana. 
 
Professora de Português, Magna: Um trabalho muito bem escrito, pois 
conhecemos a dificuldade de trabalhar literatura nas escolas públicas. O 
mesmo chama atenção pela beleza, bem como pelo título, com uma rede na 
imagem.  
 
Professora de Português, Magda: Tendo participado da construção desse 
material, não tenho a menor dúvida de sua relevância. Será mais um 
excelente recurso para auxiliar o professor em suas atividades com a 
linguagem na sala de  aula. O material tem um visual lindo, não é carregado, 
a distribuição das propostas bem feita. 
 
Professora de Matemática, Fabíola: Achei o material muito bom. Acredito 
que o material precisa ser algo que te prenda, que desperte em você a 
curiosidade de querer saber mais, e foi exatamente o que este material 
despertou em mim. 
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Professora de Matemática, Martha: Acredito no encantamento que o 
material pode causar no ponto de vista pedagógico, cultural e social. Trabalho 
lindíssimo. Fiquei contagiada. 

 

Sobre os pressupostos teóricos escolhidos, 37,5% dos participantes disseram 

conhecer o conceito de polifonia de Bakhtin, enquanto 29,2% disseram conhecer 

parcialmente e 33,3% responderam não conhecer. Perguntamos então se os 

participantes acreditam que a leitura literária contribui com o processo de 

humanização dos estudantes e 87,5% responderam que sim. E indagamos se os 

referenciais teóricos são coerentes com a visão de uma educação capaz de 

contribuir com a formação crítica dos estudantes, neste item 100% dos professores 

responderam que sim. Nas palavras dos professores 

 

Professor de Geografia Gutemberg: Essa perspectiva é altamente 
subversiva aos olhos da educação conservadora e bancária, pois não é 
conivente com a mecanização e desumanização na qual a sociedade 
capitalista impõe às instituições educativas. Neste sentido vejo as autoras 
dissertar com maestria um horizonte na contra maré deste processo 
deseducativo na qual estamos muitas vezes submetidos, um horizonte que é 
revelado nas entrelinhas da prática pedagógica, e desde a tenra idade da 
humanidade a literatura foi lhe dando condições de se humanizar e 
permanecer durantes os anos desenvolvendo a cultura e as tecnologias. 
 
Professora de Geografia, Luany: O material educativo ficou muito lúdico, 
dinâmico e rico de informações. As abas para saber mais dão continuidade 
aquilo que foi bem trabalhado na formação continuada. Quanto ao conteúdo, 
é de total relevância para a escola básica, ainda mais no entorno de onde foi 
aplicada a pesquisa, abrangendo bairros de periferia. É necessário 
cultivarmos hábitos e propostas que vão além da formalidade vivenciada na 
sala de aula, ou seja, formar cidadãos integrados com o mundo moderno, não 
deixando de lado as raizes e suas essências, assim como a base crítico social 
as contém, e este trabalho, juntamente com a literatura promove isso. 
 
Professora de Português, Carmem: O produto é simplesmente 
maravilhoso. O assunto é muito coerente com o contexto escolar em que se 
encontra a maioria das escolas da rede pública. O título é muito envolvente e 
com certeza contribuirá e muito para uma visão mais sensível às várias vozes 
que porventura ignoramos. 

 

Sobre as práticas escolares perguntamos se os participantes acreditam que as 

escolas trabalham com textos literários integrais e 54,2% responderam que não, 

enquanto 25% acreditam que as escolas trabalham parcialmente e 20,8% acreditam 

que sim. Este item do questionário nos aponta uma coerência com as percepções das 

autoras quando estas defendem um olhar mais cuidadoso da escola sobre o trabalho 

com os textos literários na íntegra e dialogam sobre o uso subutilizado da literatura 

em sala, muitas vezes sendo resumida a suporte para atividades gramaticais.  
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Em seguida perguntamos se os participantes da validação desta pesquisa se eles 

concordam que a escola deve ser um espaço de garantia do direito ao acesso aos 

textos literários e 100% dos participantes responderam que sim. Nesta pergunta 

trouxemos a perspectiva de Candido (1995) da literatura e da arte como direito 

incompressível (que não podem ser comprimidos) e ficamos muito satisfeitos quando 

obtivemos este resultado unânime. Isso corrobora com nosso pensamento sobre a 

necessidade de garantirmos formações continuadas aos professores para que estes 

sejam ativos e responsivos da luta pela garantia dos direitos dos estudantes. Sobre 

isso os participantes disseram 

 

Professor de educação física, Tayrone: Este material vai além de um 
resgate de uma paixão de verão pela literatura, ele permite o acesso ao 
conhecimento e aquisição de cultura através do ver e o ler, entender e o viver 
o que está escrito ou mesmo entendido. A percepção dos docentes a 
importância deste material vai determinar a direção que sua jornada 
pedagógica vai tomar e qual relevância a literatura em seu dia-a-dia irá 
influenciar no tocante ao seu modo de ensinar, incentivar e perceber que a 
leitura transforma, a leitura cativa, a leitura liberta. 
 
Professora de Ciências, Roberta: Acredito que este tipo de material é 
relevante na formação de professores da educação básica, pois formar 
leitores é essencial e urgente em nossa sociedade tão desigual. 
 
Professora de séries iniciais, Aline: Excelente produto para a formação de 
professores da educação básica, didaticamente esclarecedor e forte 
instrumento fomentador da leitura literária. 
 
Pedagoga da Educação de Jovens e Adultos, Jane: O material está muito 
bom, coerente e apto para contribuir com as formações educativas. 

 

Perguntamos então, sobre a viabilidade da aplicação em escolas de educação básica 

da R.E.D.E.S de leitura e 100% dos participantes responderam que a aplicação no 

formato proposto é viável. Este olhar positivo para a viabilidade é muito importante 

para esta validação do material educativo, pois queremos que o professor que tenha 

acesso ao nosso material consiga se inspirar na proposta e sinta-se confortável para 

aplicar. Na perspectiva dos participantes 

 

Coordenadora de turno, Françoise: Achei o material excelente e de suma 
importância a sua propagação, uma vez que contribui para o enriquecimento 
intelectual e cultural do leitor. Ajudando assim em seu desenvolvimento e 
despertando-o para novas experiências. A estética é muito convidativa e 
intrigante e por se tratar da educação básica tem uma grande chance de atrair 
os estudantes e profissionais. Gostei muito, pois o material é de fácil 
compreensão, tem uma linguagem diferente e com contos curtos, o que abre 
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um leque de possibilidades para trabalhar outros conceitos e até talvez com 
uma interdisciplinaridade. 
 
Professora de Inglês, Mirian: O produto apresentado pode ser facilmente 
adaptado em todas as redes de ensino. Tanto o conteúdo quanto a estética 
foram bem apresentados e de fácil entendimento. Quanto à formação de 
professores, observo que essa área carece de boas formações. Por outro 
lado, reafirmo que a Prefeitura da Serra se destaca nesse quesito ao 
promover formações de altíssima qualidade. Enfim, parabéns pela 
apresentação e pelo produto.  
 
Professora de Português, Raquel: Achei o material de excelente qualidade! 
A forma como trouxeram o assunto, assim como a estética estão ótimas. O 
produto é extremamente relevante e aplicável nas escolas de educação 
básica e sem dúvida contribuirá na formação continuada dos professores.  

 

Perguntamos se os participantes consideram relevante a segunda parte do e-book, 

visto que na primeira parte optamos por apresentar o embasamento teórico e na 

segunda parte apresentamos os cinco encontros formativos e trouxemos os contos, 

as provocações e sugestões de filmes e textos literários. E 95,8% dos participantes 

responderam que sim.  

 

Esta pesquisa se propõe a dialogar sobre a importância da leitura literária nas práticas 

docentes nas escolas de educação básica, mas temos uma preocupação com as 

condições concretas dos professores em nosso contexto atual. Por isso aproveitamos 

este momento da validação para perguntar se os participantes acham que os 

professores estão dedicando seu tempo livre para a leitura e a opinião ficou 

claramente dividida, 50% responderam que sim enquanto 50% responderam que não. 

Em seguida perguntamos sobre quantos textos literários o professor (que estava 

respondendo) leu na íntegra no ano de 2019 e 50% dos respondentes marcaram a 

opção que leram de 1 a 5 textos, 12,5% de 6 a 10 textos, 20,8% responderam ter lido 

mais de 11 textos literários e 16,7% responderam que não leram nenhum texto literário 

no ano de 2019. Eis aí um retrato da diversidade nas escolas brasileiras, enquanto 

temos um grupo que leu mais de 1 texto por mês temos um grupo que passou um ano 

sem ler e isso nos leva a pensar na sobrecarga de trabalho, nos acúmulos de funções, 

nos estímulos recebidos, enfim nas condições individuais em diálogo com as 

condições histórico-sociais que vivenciamos. Interessante dizer que após a validação 

recebemos algumas narrativas sobre o despertar do leitor 

 

Professora de Português, Silvia: seu trabalho ficou maravilhoso. Nos fez 
despertar para a leitura que muitas vezes deixamos de lado por falta de 
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tempo. Mas com a apresentação de hoje, você nos deu a possibilidade de 
voltar atrás e ver como é bom ler e viajar na leitura. 
 
Coordenadora Pedagógica, Letícia: Saí da validação e fui direto ler “A 
maior flor do mundo”. A gente vai se dando conta de como que aos poucos 
vamos deixando a leitura de lado. 

 

Perguntamos então se o respondente indicaria o material educativo para um amigo 

professor e 100% dos professores responderam que sim.  Selecionamos algumas 

narrativas a respeito 

 

Coordenadora de turno, Françoise: O material poderia ser disponibilizado 
a todos envolvidos com a educação Como forma de estímulo é incentivo à 
novas práticas. 
 
Professora de história, Pasquina: A diversidade do material vai 
proporcionar ao leitor ampliar seus horizontes! 

 
Professora de Português, Magda: Somente afirmar que adorei o material e 
indicarei sua utilização para os professores sempre. 
 
Professora de Português, Rose Mary: É um material fantástico, prazeroso 
por si só, pois quem conhece a boa literatura, sabe que terá momentos de 
muito prazer nesta linda dialógica construção literária.   

 

Dessa forma, considerando as respostas obtidas e as narrativas no momento da 

exposição do material, consideramos o material educativo validado pelo grupo de 

professores. No entanto, cabe-nos dizer que este produto educacional ainda passará 

pela validação da banca que funcionará como comitê científico no dia da defesa.   
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6 CONSIDERAÇÕES PARA NOVOS DIÁLOGOS 

 

Após o caminho percorrido e em consonância com nossos referenciais teóricos, em 

que as leituras lidas e as narrativas tecidas se fizeram essenciais no processo 

investigativo, não podemos propor conclusões definitivas, apenas considerações para 

novos diálogos.  

 

Iniciamos essa conversa buscando compreender as práticas de leitura literária na 

formação docente em uma perspectiva coletiva e compartilhada, de modo a estimular 

na comunidade escolar uma atitude ativa e responsiva no contato com o universo 

ficcional. 

 

Para tentar responder a esse objetivo geral nos apropriamos dos estudos do filósofo 

Russo Bakhtin (1997,2008,2010,2014), em especial do conceito de polifonia 

entrelaçando suas ideias com outros autores como Candido (1972,1995,2000), 

Gallian (2017), Petit (2008,2009), Freire(1982, 1987, 1991, 1992, 2007), Geraldi 

(1984, 2003, 2015) entre outros.  

 

Em paralelo às pesquisas teóricas, propusemos cinco encontros formativos com 

professores de língua portuguesa e língua inglesa que atuam nas séries finais do 

ensino fundamental no município de Serra-ES. Nestes encontros propusemos as 

leituras de contos literários na íntegra e a escuta sensível na arena polifônica. A cada 

encontro conseguimos fomentar a práxis proposta por Freire (2007), enquanto nós 

trazíamos as teorias os professores narravam suas práticas e assim íamos tecendo o 

que chamamos de R.E.D.E.S de leitura. 

 

Esses momentos com os professores participantes foram de grande relevância, pois  

pudemos observar em suas narrativas as fragilidades das práticas de leitura literária 

no contexto da educação básica, suas dificuldades formativas, seus anseios e suas 

práticas exitosas.  

Vimos como as condições concretas do professor interferem nas suas práticas em 

sala de aula e constatamos como a leitura literária tem sido proposta a partir da lógica 

dos livros didáticos.  

 



119 

 

Ao dialogarmos com os docentes participantes, íamos compreendendo o impacto 

humanizador de textos literários trabalhados na íntegra, a responsabilidade da 

seleção dos textos e como a polifonia tem papel fundamental nos diálogos promovidos 

em sala de aula.  

 

Os encontros foram muito melhores do que o planejado, pois contávamos com a 

participação ativa dos professores participantes, seres vivos e falantes. Íamos com 

um caminho desenhado, mas chegando ao encontro as tecituras eram construídas ao 

vivo, tudo muito dinâmico e polifônico. Uma arena de trocas, aprendizagens e 

emoções. 

 

Certamente, saímos melhor e mais completos do que quando chegamos, agora 

nossos pensares e fazeres sobre a leitura literária em sala de aula, já não eram 

pensamentos autorais. Eram uma coletânea de ideias, as minhas, as dos autores 

teóricos, as dos contos lidos e principalmente as construídas nas narrativas dos 

docentes participantes. 

 

Por meio de nossos diálogos, apontamentos e referenciais compreendemos a 

urgência de promover a leitura literária de textos integrais nas escolas de educação 

básica. E passamos a compactuar com Candido (1995), quando este afirma a 

literatura como um bem incompressível, uma necessidade de todas as sociedades e,  

portanto, um direito.  

 

Sabemos que isso requer tempo, condições e coragem. Pois, ao abrirmos espaço 

para a multiplicidade de vozes estamos nos colocando em uma relação horizontal com 

nossos estudantes. Defendemos aqui que a leitura literária nem sempre é prazer, 

muitas vezes ela aparece dialogando com nossos monstros, medos, decepções e 

nossas dores. Um texto potente desperta nossas emoções mais inconscientes e por 

isso pode emergir em sala de aula, palavras, frases e sensações sobre as quais o 

professor não tem controle. Para todas elas uma palavra deve ser usada como fio 

conduto: respeito. É o respeito às emoções e percepções do outro que devem ser 

balizadores dessa relação. Cabe aqui reafirmar o compromisso ético e responsável 

de cada professor.   
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Fechamos o ciclo das R.E.D.E.S de leituras literárias com o conto O sonho de um 

homem ridículo de Fiódor Dostoiévski (2018) e ganhamos de presente a certeza de 

que temos muitos sonhos, como pessoas e em especial como docentes. Queremos 

lutar por uma educação pública de qualidade para todos, e não estamos sós. Somos 

uma grande rede, tecida com fios potentes, entrelaçadas na práxis e nas teorias que 

nos sustentam, reconhecemos o outro como sujeito de direito e de possibilidades, 

estamos atento às condições históricas-sociais-culturais. E principalmente estamos 

abertos ao diálogo polifônico.  

 

Deixamos aqui um registro de nossa experimentação, deixamos a nossa palavra, 

palavra que ressignificamos inúmeras vezes no decorrer desta pesquisa. Como disse 

Bakhtin 

 

Através da palavra, defino-me em relação ao outro, isto é, em última análise, 
em relação à coletividade. A palavra é uma espécie de ponte lançada entre 
mim e os outros. Se ela se apoia sobre mim numa extremidade, na outra 
apoia-se sobre o meu interlocutor. A palavra é o território comum do locutor 
e do interlocutor (BAKHTIN, 1992, p.113) 

 

Esperamos que as considerações trazidas nestes trabalho possam despertar novas 

concepções e contrapalavras, novas discordâncias, concordâncias, afetos, 

incômodos, de modo a potencializar cada vez mais o desejo de dialogar e de 

buscarmos novos caminhos pedagógicos para práticas de leitura na escola e nas 

formações docentes. 
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APÊNDICE B – TERMOS DE INTENÇÕES – PARCEIROS EXTERNOS 
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APÊNDICE C – TCLE PROFESSORES – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 

 

 

Eu, _____________________________________________________, RG 

nº______________, professor(a) participante do projeto de extensão denominado “Letras em 

diálogo”estou sendo convidado/a para participar do estudo, em formação, realizada pela 

pesquisadora Juliana Rohsner Vianna Toniati, sob a orientação da professora Dra.Letícia 

Queiroz de Carvalho. Passo, a saber, que se trata de pesquisa em nível de mestrado vinculado 

ao Programa de Pós-Graduação em Ensino de Humanidades/Ifes, campus Vitória - ES, na linha 

de pesquisa formação de professores, e irá tematizar a formação de professores para o ensino 

de literatura no contexto da Educação Básica. A partir dessa temática, tenho ciência que a 

questão definida para a pesquisa é investigar o impacto humanizador das leituras de clássicos 

literários e seus desdobramentos na formação docente. 

Estou ciente de que para responder essa questão a pesquisa adotará a abordagem qualitativa 

articulada à pesquisa dialógica na perspectiva bakhtiniana. Os dados serão produzidos a partir 

das discussões promovidas no referido curso e de atividades realizadas. Além desses dados, 

serão contempladas, intervenções realizadas pelos professores a partir da observação e 

aplicação do conjunto de atividades em sala de aula. Além disso, poderão ser realizadas 

entrevistas semiestruturadas para a complementariedade dos dados. Os nomes dos participantes 

serão preservados atendendo as questões éticas orientadoras da pesquisa com seres humanos. 

Eu, enquanto participante da pesquisa, estou ciente de que, embora os riscos em pesquisas dessa 

natureza sejam minimizados, existe o risco de constrangimento que é inerente às relações 

interpessoais, e que me beneficiarei a partir da análise de meu desenvolvimento profissional 

enquanto docente. A pesquisadora compromete-se a esclarecer antes e durante a pesquisa a 

metodologia que estará sendo desenvolvida e utilizada. Quaisquer dúvidas e/ou necessidades 

em relação ao estudo, a pesquisadora poderá ser contactada pelo telefone (27) 99889-5549 ou 

endereço eletrônico julianarohsner@gmail.com, assim como sua orientadora, Profa. Dra. 

Letícia Queiroz de Carvalho no telefone (27) 988181888 ou endereço eletrônico 

leticia.carvalho@ifes.edu.br. Ainda será possível contactar o Conselho de Ética/Ifes no 

endereço Av. Rio Branco, nº 50 - Santa Lúcia - Vitória/ES, ou no telefone (27) 3357-7518, e-

mail: etica.pesquisa@ifes.edu.br. As informações que eu fornecer para a pesquisadora serão 

armazenadas por ela em arquivo, físico ou digital, em computador próprio e/ou em impressos 

e/ou em CDs/DVDs (áudio e vídeo). Os dados serão mantidos, sob sua guarda e 
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responsabilidade, por um período de 5 (cinco) anos após o término da pesquisa, ficando 

assegurado de que os mesmos serão utilizados somente para fins de pesquisa, restrita aos 

conhecimentos científicos e acadêmicos, observando as normas éticas da pesquisa.  

 

Recebi duas vias deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado pela pesquisadora 

de maneira que uma ficará sob minha posse e outra devolvida e arquivada com a pesquisadora. 

Li ou foi lido para minha pessoa às informações sobre o estudo e estou claramente informado 

sobre minha participação nessa pesquisa. Como voluntário, durante ou depois da pesquisa, é 

garantido o anonimato das informações que eu fornecer. Ficam claros para mim quais as 

finalidades do estudo, os riscos e benefícios para minha pessoa, à forma como a pesquisa será 

aplicada para minha pessoa e a garantia de confidencialidade e privacidade de minhas 

informações. Concordo em participar voluntariamente deste estudo e, se for de meu desejo, 

poderei deixar de participar da pesquisa em qualquer momento, durante ou após minha 

participação, sem penalidades, perdas ou prejuízos para minha pessoa ou de qualquer 

equipamento ou benefício que possa ter adquirido.  

 

 

Vitória (ES), _________ de ____________________ de _________.  

 

___________________________________________________________________________ 

 Assinatura da Pesquisadora 

 

__________________________________________________________________________ 

Assinatura da Professora Orientadora  

 

___________________________________________________________________________ 

Assinatura do Participante 
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APÊNDICE D – TERMO DE CESSÃO DE IMAGEM E VOZ PARA FINS 

EDUCACIONAIS 
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APÊNDICE E – CARTA DE AUTORIZAÇÃO 
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APÊNDICE F – FICHA DE INSCRIÇÃO 
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APÊNDICE G – AVALIAÇÃO FORMAL DO ENCONTRO 
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APÊNDICE H – QUESTIONÁRIO INICIAL 

 

Leitura literária, polifonia e humanização: caminhos para a formação docente 

na educação básica. 

Mestranda: Juliana Rohsner Vianna Toniati  

Orientadora: Profª Dra.Letícia Queiroz Carvalho 

 

Formação Acadêmica:  (   ) Graduação  (   ) Especialização  (   ) Mestrado (   ) 
Doutorado  
Ano da conclusão da graduação:________ 
Tempo em que atua no magistério: ______ anos 
Disciplina que leciona: ______________________________ 

 
S= Sim    N=Não   P= Parcialmente 

 S N P 

Você costuma utilizar textos literários completos em 

suas aulas? 

   

Neste ano de 2019 você já promoveu algum 

momento de leitura coletiva? 

   

Você acredita que os momentos de leitura coletiva 

contribuem com a formação humana do aluno? 

   

Você acredita que tal prática incentiva os alunos?    

Você acredita que os professores de L.P. estão 

preparados para o trabalho com leitura coletiva? 

   

Você acredita que os alunos gostam desses 

momentos? 

   

 

O que você compreende por humanização? 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 
 

E como você acredita que a literatura pode contribuir com esse processo? 
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APÊNDICE I – QUESTIONÁRIO FINAL 

 

Leitura literária, polifonia e humanização: caminhos para a formação docente 

na educação básica. 

Mestranda: Juliana Rohsner Vianna Toniati  

Orientadora: Profª Dra.Letícia Queiroz Carvalho 

 

S= Sim    N=Não   P= Parcialmente 

 S N P 

Você costuma utilizar textos literários completos em suas 

aulas? 

   

Neste ano de 2019 você já promoveu algum momento de 

leitura coletiva? 

   

Você acredita que os momentos de leitura coletiva 

contribuem com a formação humana do aluno? 

   

Você acredita que tal prática incentiva os alunos?    

Você acredita que os professores de L.P. estão preparados 

para o trabalho com leitura coletiva? 

   

Você acredita que os alunos gostam desses momentos?    

 

O que você compreende por humanização? 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 
E como você acredita que a literatura pode contribuir com esse processo? 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 
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Pensando na leitura compartilhada do Conto: O sonho de um homem ridículo, de 
Dostoiévski, escreva um pequeno relato de experiência dialogando com nossas 
discussões nestes encontros, com a formação docente, com seus sonhos e com a 
sua formação humana. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Muito obrigada por compartilhar suas ideias e contribuir com nossa pesquisa.  
Sua participação fez toda a diferença! 

 

 
Atenciosamente, 

 
Letícia e Juliana 
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APÊNDICE J – QUESTIONÁRIO VALIDAÇÃO DO MATERIAL EDUCATIVO

 

VALIDAÇÃO DO MATERIAL EDUCATIVO 

Mestranda: Juliana Rohsner Vianna Toniati  

Orientadora: Profª Dra.Letícia Queiroz Carvalho 

 

Nome completo:     

 

Sexo: (  ) Feminino    (  )Masculino   (  )Prefiro não responder    

 

E-mail: 

 

Formação acadêmica: 

(  ) Ensino Médio Completo 

(  ) Ensino Superior Incompleto  

(  ) Ensino Superior Completo  

(  ) Especialização 

(  ) Mestrado     

(  ) Doutorado  

 

Atuação Profissional em 2020: 

(  ) Professor (a) de séries iniciais    

(  ) Professor(a) da área de linguagens e códigos  

(  ) Professor(a) da área de  ciências humanas 

(  ) Professor(a) da área de ciências e / ou matemática 

(  ) Coordenador pedagógico ou pedagogo(a) 

(  ) Coordenador de turno 

(  ) Funções técnico administrativo 

Outro_____________________________________ 

 

Idade_______ 

 

 

1.Ao receber o convite para validar este material educativo você recebeu a imagem da capa 

do e-book.  Sobre isso você afirma que: 
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(  )  A capa te despertou interesse em conhecer o material educativo; 

(  ) A capa foi indiferente no seu desejo em conhecer o material educativo 

(  ) A capa interferiu negativamente em seu interesse em conhecer o material educativo; 

 

2.Ao ler o título do e-book:  “Entrelaçando diálogos, construindo R.E.D.E.S: a leitura literária, 

a humanização e a formação docente no contexto da educação básica” e após participar da 

apresentação do material educativo você acredita que o título é coerente com a pesquisa? 

 

(  ) o título é coerente com a pesquisa 

(  ) o título precisa é parcialmente coerente 

(  ) o título não é coerente com a pesquisa 

3.O material educativo foi divido em duas partes. Na primeira as autoras apresentaram o 

embasamento teórico que norteou a pesquisa. Elas trazem como eixo principal o conceito de 

polifonia de Mikhail Bakhtin. Você conhecia este conceito previamente? 

(  ) Sim 

(  ) Parcialmente 

(  ) Não 

 

 

4.Ainda sobre os conceitos teóricos as autoras propõe uma reflexão sobre a literatura, a 

escola e a humanização. Você acredita que a leitura literária contribui no processo de 

humanização dos estudantes que estão na educação básica? 

(  ) Sim 

(  ) Parcialmente 

(  ) Não 

 

5.As autoras provocam uma reflexão sobre como a leitura literária aparece nas escolas de 

educação básica. Apontam que em muitas práticas escolares a leitura literária vem com 

suporte para atividades gramaticais e/ou aparecem fragmentadas em livros didáticos.  Sobre 

isso, considerando suas práticas e vivências escolares, você acredita que as escolas de 

educação básica estão trabalhando com textos integrais? 

(  ) Sim 

(  ) Parcialmente 

(  ) Não 

 

6.As autoras trazem a perspectiva de Antônio Candido que defende a literatura e a arte como 

uma necessidade de todas as pessoas e sociedades e, portanto um bem incompressível (que 

não pode ser comprimido). Para ele o acesso à leitura literária é um direito de todo cidadão. 

Você concorda que a escola deve ser um espaço que fomente a garantia desse direito? 
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(  ) Sim 

(  ) Parcialmente 

(  ) Não 

 

7.Para garantir o acesso a este direito as autoras propõe R.E.D.E´s de leitura, que são 

encontros polifônicos de leituras de contos literários, na integra,  para os estudantes da 

educação básica. Sobre o formato proposto para as R.E.D.E.S de leitura, você  acha viável a 

aplicação deste formato na escola? 

 

(  ) Sim 

(  ) Parcialmente 

(  ) Não 

 

8.Na segunda parte do e-book as autoras apresentam os cinco encontros formativos que elas 

realizaram com o grupo de professores de língua portuguesa e língua inglesa do município de 

Serra que participaram da pesquisa. Nesta seção elas apresentam a síntese dos encontros, 

os objetivos, os autores, os contos escolhidos, as provocações realizadas com os professores 

e sugestões de leituras e filmes. Sobre essa parte, você considera relevante a apresentação 

da prática da pesquisa em no material educativo? 

(  ) Sim 

(  ) Parcialmente 

(  ) Não 

 

9.Considerando as condições concretas do professor no Brasil, você acredita que os 

professores têm dedicado seus tempos livres para leituras literárias? 

(  ) Sim 

(  ) Parcialmente 

(  ) Não 

 

10.Quantos textos literários você leu na íntegra, no ano de 2019 

(  ) 0 

(  ) 1 a 5 

(  ) 6 a 10 

(  ) mais de 11 textos literários  

 

11.Você indicaria esse material educativo para algum amigo professor? 

(  ) Sim, com certeza indicaria este material. 

(  )  Talvez eu indicasse com restrições. 

(  )  Não, nunca indicaria. 
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12.De maneira geral você considerou o material agradável esteticamente? As letras estão 

legíveis? As cores e imagens utilizadas representam a proposta do material educativo? 

(  ) Sim 

(  ) Parcialmente 

(  ) Não 

 

13.Você considera que o material educativo está claro, organizado e adequado ao público 

alvo (professores da educação básica)? 

(  ) Sim 

(  ) Parcialmente 

(  ) Não 

 

14.Você considera que os referenciais teóricos são coerentes com a visão de uma educação 

capaz de contribuir com a formação crítica dos estudantes? 

(  ) Sim 

(  ) Parcialmente 

(  ) Não 

 

15.Você gostaria de fazer alguma indicação, comentário, sugestão ou crítica? 

 

16.De forma geral, escreva sua opinião sobre o produto educacional apresentado. Lembre-se 

de avaliar a relevância do conteúdo, a estética, a viabilidade de aplicação nas escolas de 

educação básica e a contribuição na formação continuada dos professores. 

 

 

 

Link do material educativo: https://bit.ly/entrelacando 

 

 


