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RESUMO
MEIRELLES, E. S. A. Entre a proposta e as práticas: um estudo de caso sobre o
letramento literário em uma escola em tempo integral. Dissertação de Mestrado em
Ensino. Orientador: Rosemar Eurico Coenga. Cuiabá: Universidade de Cuiabá
(UNIC), 2020.
Este trabalho, resultante da nossa investigação de mestrado integra a linha de pesquisa
Ensino de Linguagem e seus Códigos e têm como objetivo compreender como se dá a
formação do leitor literário a partir das ações e planejamentos realizados pelo professor
de Língua Portuguesa na Escola Estadual José de Mesquita, localizada em Cuiabá, que
oferta o Ensino Médio em tempo integral, com vista em evidenciar nas práticas de ensino
de Língua Portuguesa a leitura literária na perspectiva do letramento literária. A tessitura
da pesquisa está estruturada em quatro capítulos, com abordagem qualitativa a partir de
um estudo de caso, com elementos da abordagem quantitativa que serviram no momento
da análise como fonte para a identificação de aspectos que se interpõem na consolidação
dos processos de letramento literário dos estudantes. Utilizamos, com rigor metodológico,
as técnicas de observação passiva, entrevista e questionário semiestruturados e
instrumentos documentais como o Projeto Político Pedagógico da escola, projeto da
biblioteca integradora, planejamento anual do professor de Língua Portuguesa, o registro
de matrículas e o diário de classe em apoio à pesquisa. Como sujeitos participantes da
pesquisa foram convidados um professor de Língua Portuguesa, um orientador da área de
conhecimento de Linguagem, o técnico administrativo educacional da biblioteca e
15(quinze) estudantes do Ensino Médio. A pesquisa está embasada nos estudiosos da
literatura como Antonio Cândido (2017), Marisa Lojolo (1998, 2001, 2009, 2018), Regina
Zilberman (1998, 2009), na envergadura do letramento literário dos pesquisadores Rildo
Cosson (2018), Rosemar Coenga (2010) e na vertente dos estudos sobre a Estética da
Recepção de Hans Robert Jauss (1979), Wolfgang Iser (1999) dentre outros. Com a
análise realizada, observamos que o modelo da escola em tempo integral na E.E. José de
Mesquita com tempos e espaços ampliados e estratégias metodológicas inovadoras
favorecem para o desenvolvimento de práticas de leitura voltadas para o letramento
literário; no entanto, os resultados apontaram a necessidade da escola, inserida neste
modelo e voltada à formação integral do estudante, repensar o seu papel como instituição
responsável na difusão do livro de literatura, refletir sobre qual o objetivo do ensino de
literatura na escola em tempo integral, buscar entender o papel do professor de Língua
Portuguesa como mediador de leitura, fundamental para o processo de formação leitora
do estudante e avaliar as práticas de leitura desenvolvidas em sala de aulas e em outros
espaços da escola. Percebemos também lacuna na proposta de formação de leitores
desenvolvida em sala de aula pelo professor de Língua Portuguesa, por mais que seja com
boa intenção, traz entraves na promoção à formação literária do estudante leitor.
Palavras-chave: Língua Portuguesa; Leitura; Letramento Literário; Formação do Leitor.

ABSTRACT
MEIRELLES, E. S. A. Between the proposal and practices: a case study on literary
literacy in a full-time school. Master's thesis in Teaching. Advisor: Rosemar Eurico
Coenga. Cuiabá: University of Cuiabá (UNIC), 2020.
This work, resulting from our master's research, is part of the line of research Teaching
of Language and its Codes with the purpose of understanding how literary reader training
takes place based on the actions and plans carried out by the Portuguese Language teacher
at José de Mesquita State School, located in Cuiabá, which offers high school full time,
with a view to highlighting literary reading in Portuguese language teaching practices
from the perspective of literary literacy. The research structure is structured in three
chapters, with a qualitative approach based on a case study, with elements of the
quantitative approach, which served at the time of analysis as a source for the
identification of aspects that stand in the way of consolidating literary literacy processes
of students. We use, with methodological rigor, passive observation techniques, semistructured interviews and questionnaires and documentary instruments such as the
School's Pedagogical Political Project, the integrating library project, the annual planning
of the Portuguese language teacher and the registration of enrollments and the class diary,
in support of research. As subjects participating in the research, a Portuguese Language
teacher, advisor in the Language knowledge area, educational administrative technician
from the library and 15 (fifteen) high school students were invited. The research is based
on literature scholars such as Antonio Cândido (2017), Marisa Lajolo (1998, 2001, 2009,
2018), Regina Zilberman (1998, 2009), in the scope of the literary literacy of researchers
Rildo Cosson (2018), Rosemar Coenga (2010) and in the studies on the Aesthetics of
Reception by Hans Robert Jauss (1979), Wolfgang Iser (1999) among others. With the
analysis carried out, we observed that the model of the full-time school in E.E. José de
Mesquita, with extended times and spaces and innovative methodological strategies,
favor the development of reading practices aimed at literary literacy; however, the results
pointed out the need for the school, inserted in this model and focused on the integral
education of the student, to rethink its role as a responsible institution in the dissemination
of the literary book, to reflect on what is the objective of teaching literature in school full
time , to seek to understand the role of the Portuguese language teacher as a reading
mediator, fundamental to the student's reading training process and to evaluate the reading
practices developed in the classroom and in other spaces of the school. We also noticed a
gap in the proposal for the training of readers developed in the classroom by the
Portuguese language teacher, however good it may be, it hinders the promotion of literary
training for student readers.
Keywords: Portuguese language; Reading; Literary Literacy; Reader training.
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INTRODUÇÃO

Para entender o motivo pelo qual foi realizada esta pesquisa, faz-se necessário
conhecer um pouco do modelo da Escola Integral e das ações de acompanhamento da
Equipe de Implantação das escolas em tempo integral em Mato Grosso, a qual já fiz parte
de janeiro de 2017 a janeiro de 2020.
Com a adesão ao Programa de Fomento à Implementação de Escolas em Tempo
Integral, instituída pela Portaria Federal nº 1.145 de 10 de outubro de 2016, a Secretaria
de Estado de Mato Grosso por meio da Portaria nº 283/2017/GS/SEDUC/MT constituiu
uma equipe de implantação do Programa de Fomento responsável pela organização e
funcionamento das escolas de ensino médio em tempo integral, denominadas Escolas
Plenas pela Lei nº 10.622 de 24 de outubro de 2017 com objetivo de assegurar a execução
das ações inovadoras do modelo pedagógico e de gestão.
A centralidade do modelo da Escola Plena é o projeto de vida do estudante. Para
isso, o currículo foi construído em apoio à efetivação desse projeto no percurso que o
estudante fará na etapa do Ensino Médio. Todas as ações pedagógicas são planejadas para
atender à necessidade formativa do estudante, possibilitando seu desenvolvimento
integral em todas as dimensões (intelectual, física, emocional, social e cultural) e o seu
desenvolvimento das competências socioemocionais, tornando-se autônomo, solidário,
responsável e principalmente protagonista; capaz de atuar de forma ativa na sociedade
como cidadão crítico.
Para acompanhar as ações formativas, pedagógicas e de gestão das Escolas Plenas,
a Equipe de Implantação precisava realizar os Ciclos de Acompanhamento
bimestralmente. Esta é uma metodologia de trabalho que permitia por meio de uma
reunião aberta, com duração de no mínimo oito horas, ouvir a comunidade interna da
escola. Para tanto, a escola era previamente comunicada da data do Ciclo para que
pudesse organizar, permitindo a participação de todos.
Geralmente, os professores participavam da reunião nos horários destinados ao
planejamento, produção pedagógica ou científica; os funcionários conforme
disponibilidade no horário de atividade e, a participação dos alunos era feita por
representações de liderança (líderes e vice-líderes de turmas, presidente e vice-presidente
de clubes de protagonismo), permanecendo na reunião por no máximo uma hora. Neste
espaço de escuta, todos têm vez e voz.
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As metodologias de êxito como o acolhimento, o estudo orientado e a tutoria
contribuíam para o desenvolvimento de boas práticas pedagógicas e bons resultados nos
índices. Isto era perceptível nos relatos quanto ao desenvolvimento do protagonismo dos
estudantes, apresentação dos avanços nos resultados dos índices de desempenho
acadêmicos, mudança nas ações atitudinais dos estudantes e, professores sobressaiam nos
relatos de desafios administrativos, de infraestrutura e financeiros que as escolas
enfrentavam nos primeiros anos de implantação do Programa de Fomento.
Isso não quer dizer que nos desafios apresentados, não se falavam da indisciplina
dos estudantes, da falta de participação dos responsáveis e outros desafios comuns nas
escolas em tempo parcial. Porém, o que diferenciava nos Ciclos de Acompanhamento
com a equipe escolar das escolas em tempo integral das reuniões com a equipe gestora
nas escolas em tempo parcial, as quais também participei no papel de assessora técnica
entre o período de 2015 a 2016, era a forma de olhar e apresentar os problemas e as
práticas pedagógicas.
Comentários como “o estudante não quer nada com a vida”, “não quer saber de
estudar”, “não está nem aí com as aulas”, “só fica brincando na aula”, “não gosta de ler”,
“não é alfabetizado”, muito recorrente nas reuniões de escola em tempo parcial, não se
apresentava nos Ciclo como sendo um problema, porque na concepção da Escola Plena o
estudante não é um problema e sim um protagonista que necessita de orientações para
desenvolver seu papel de forma responsável na escola ou em outro ambiente social.
Nos Ciclos de Acompanhamento era muito comum ouvir a equipe escolar relatar
de forma positiva a participação dos estudantes nos projetos da escola, o desenvolvimento
do protagonismo, a diminuição da indisciplina, o aumento da frequência na biblioteca, à
participação em clubes de protagonismo, o interesse em criar e participar em clube de
leitura, criação de projetos de leitura com participação efetiva dos estudantes, relatos de
estudantes que liam nos intervalos de almoço, a mudança de comportamento. Esses
relatos evidenciavam a promoção da leitura de literatura nas escolas em tempo integral.
Foi neste contexto que surgiu o interesse em compreender como se dá o processo
das práticas do letramento literário nas aulas de Língua Portuguesa de uma escola em
tempo integral, partindo da seguinte problematização: como é dado destaque à
constituição do leitor nos espaços da escola com o tempo ampliado? Qual a relação e
modo dos estudantes com a leitura literária na escola em tempo integral? O que leem?
Como ocorre e quem são os mediadores literários? O que selecionam os professores de
Língua Portuguesa? Qual a recepção dos estudantes frente aos textos apresentados nas
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aulas de Língua Portuguesa e outros espaços da escola? Quais outros espaços dinamizam
ações e planejamentos de leitura literária? Como são realizados os acompanhamentos das
ações planejadas pelos professores de Língua Portuguesa? Que metodologias e estratégias
contribuem para a formação literária do leitor?
Mediante essas indagações é importante refletir na afirmação de Rildo Cosson
(2018) que não considera que toda prática de leitura promove o letramento literário:
Não é possível aceitar que a simples atividade da leitura seja considerada a
atividade escolar de leitura literária. Na verdade, apenas ler é a face mais
visível da existência ao processo de letramento na escola. Por trás dele
encontram-se pressuposições sobre leitura e literatura que, por pertencerem ao
senso comum, não são sequer verbalizadas. Daí a pergunta honesta e o
estranhamento quando se coloca a necessidade de se ir da simples leitura do
texto literário quando se deseja promover o letramento literário. (COSSON,
2018a, p. 26)

A escola em tempo integral proporciona espaços e tempos que favorece o
desenvolvimento integral dos estudantes. Isso não quer dizer que as que ofertam o tempo
parcial não façam isso. O que diferencia uma da outra, além da jornada de carga horária,
é basicamente a proposta curricular na perspectiva do desenvolvimento humano,
assegurando a todo estudante o seu direito de aprender. De acordo com o Instituto de
Corresponsabilidade pela Educação (ICE):
Uma proposta educativa formulada a partir dessa perspectiva expõe a urgência
de uma revisão da prática pedagógica com mudanças em conteúdo (o que
ensinar enquanto aquilo que tem sentido e valor), método (como ensinar) e
gestão (condução dos processos de ensino e de aprendizagem tratando do
conhecimento e serviço da vida), profundamente alinhadas com o ideal de
formação de uma pessoa autônoma, solidária e competente. (ICE 2016, p. 7)

Partindo desse pressuposto e considerando que a E. E. José de Mesquita é uma
das oito escolas em tempo integral localizada em Cuiabá e que em 2017 e 2018 apresentou
bons índices de leitura nos Ciclos de Acompanhamento, foi escolhida para realizar a
pesquisa de estudo de caso, adotando uma abordagem qualitativa.
Para tentar compreender as práticas de leitura realizada na E.E. José de Mesquita,
esta pesquisa está embasada nos teóricos renomados sobre leitura Michèle Petit (2009),
Teresa Colomer (2007), da literatura como Antonio Cândido (2017), Marisa Lajolo
(1998, 2001, 2009, 2018), Regina Zilberman (1998, 2009), na envergadura do letramento
literário dos pesquisadores Rildo Cosson (2018), Rosemar Coenga (2010) e na vertente
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dos estudos sobre a Estética da Recepção de Hans Robert Jauss (1979), Wolfgang Iser
(1999) dentre outros.
Com a pretensão de facilitar a organização, leitura e entendimento, esta pesquisa
foi organizada em quatro capítulos, sendo que o primeiro apresenta o panorama histórico,
conceitos e definições da educação em tempo integral no Brasil e o processo de
implantação das Escolas Plenas no Estado de Mato Grosso. O segundo capítulo aborda
as concepções teóricas do ensino de literatura e as práticas de leitura na envergadura do
letramento literário, verificando como os estudantes constituem a leitura de literatura no
ambiente escolar articulando-a em seus contextos sociais, norteados pelos teóricos na
vertente dos estudos sobre a Estética da Recepção. O capítulo três mostra o percurso
metodológico percorrido pela investigação no que tangue ao levantamento de dados e,
por fim o capítulo quatro apresenta análise interpretativa da pesquisa.
Assim, a presente proposta de pesquisa tem como proposição compreender como
ocorre a formação literária dos estudantes nas aulas de Língua Portuguesa na Escola
Estadual José de Mesquita, que em 2019 ofertava exclusivo a etapa do ensino médio da
educação básica em tempo integral.

1.
A EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL: PRESSUPOSTOS HISTÓRICOS,
FILOSÓFICOS E MARCOS LEGAIS

A proposta neste capítulo é apresentar um panorama histórico do sistema
educacional no Brasil por iniciar com a trajetória da pedagogia humanizada jesuítica no
período Colonial, perpassando pela tentativa frustrada do Brasil Imperial na promoção da
educação pública, pelo período da República com ênfase na década de 30, a força do
movimento escolanovista com o Manifesto dos Pioneiros da Escola liderado por
Fernando Azevedo e seus colaboradores na luta por uma educação gratuita, de qualidade
e democrática.
O texto também propõe uma reflexão sobre as políticas públicas de ensino integral
nas últimas décadas por meio de programa políticos; as contribuições dos signatários do
“Manifesto”, a destacar Anísio Teixeira, por uma nova concepção de ensino integral.
Assim surgiram as experiências das escolas transformadoras, propostas por Anísio e
Darcy Ribeiro como modelos de escolas em tempo integral com vista no desenvolvimento
pleno do estudante, considerando-o como centro da aprendizagem.

1.1 Educação em tempo Integral: Panorama histórico

Fundamentada em uma pedagogia humanista, o primeiro sistema educacional no
Brasil foi o organizado pela Companhia de Jesus, que perdurou por mais de dois séculos.
O ensino era pautado nos conceitos dos pensamentos do Humanismo Clássico, com vista
no desenvolvimento do homem culto, na “formação integral do homem cristão, de acordo
com a fé e a cultura daquele tempo” (GHIRALDELLI, 2009, p. 25).
A estrutura educacional da Ordem dos Jesuítas era constituída com o intuito, a
princípio, de catequisar os indígenas e aos filhos dos colonos cabiam à educação
escolarizada. De acordo com Romarelli (2010) essa educação não era acessível a todos,
se restringia a meninos que não fossem primogênitos e pertencentes à elite, destinados a
uma vida eclesiástica.
Com a ampliação dos Colégios e Seminários, de acordo com Xavier, Ribeiro e
Noronha (1994, p. 45), os padres permitiam o ingresso de “estudante leigo, que não
buscavam a carreira religiosa, mas a instrução propedêutica que lhes permitissem
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prosseguir estudos na Europa” para cursar uma universidade. Nesse período, no Brasil, o
sistema educacional da Ordem cabia os estudos elementares.
Ghiraldelli (2009) ainda acrescenta que a educação jesuíta privilegiava os estudos
as letras, como patamar básico, curso de Humanidades e o ensino teológico. Para
Romanelli (2010), as atividades de cunho científico, de experimentação e de pesquisa
eram totalmente ignoradas; a qualificação para o trabalho e o ensino em prol para
contribuir na estrutura e na vida social econômica do Brasil não eram considerados; os
esforços centralizavam no ensino organizado em atividades literárias e eclesiásticas,
voltadas ao Plano contido no Ratio.
Nesse contexto, Saviani (2013, p. 56) contribui ao afirmar que o “Plano contido
no Ratio era de caráter universalista e elitista”. Para o autor, o conjunto de regras que
constituíam o Plano apresentava as atribuições, por meio de atividade que cabiam aos
agentes de ensino desenvolver na perspectiva da supervisão educacional e a organização
curricular e didática do ensino contida no plano de estudos do período jesuítico exerceu
um papel, mais tarde, de grande relevância no sistema educacional da educação moderna.
Com o surgimento das reformas pombalinas, fundamentadas pelo pensamento
Iluminista pelo Ministro de Estado em Portugal, Marquês de Pombal, a Companhia de
Jesus deixa de atender aos interesses da Coroa Portuguesa e, o modelo didático
pedagógico em funcionamento há pelos menos 210 anos passa a ser considerado ineficaz.
Os Jesuítas são expulsos do Brasil em 1759 e novas medidas são implantadas
como: o ensino público, a nomeação de professores pela Coroa, as aulas régias e o
subsídio literário dos professores. Dentre essas reformas é de relevância destacar que os
cursos de Humanidades dão lugar as aulas régias, constituídas por “aulas avulsas de latim,
grego, filosofia e retórica” e o subsídio dos professores condicionado ao serviço de
organizar o funcionamento da escola (GHIRALDELLI, 2009, p. 27).
Com a outorgação da primeira Constituição do Brasil em 1824, no período
Imperial, o sistema educacional passa por nova estruturação. Fica estabelecido no artigo
179º, inciso 32º da Constituição supracitada o direito de todos os cidadãos à instrução
primária e no inciso 33º o ensino dos elementos das ciências, belas-letras e artes aos
Colégios e Universidades.
No entanto, a Lei ainda não dava conta de suprir a carência “de vínculos mais
efetivos com o mundo prático e/ou com a formação científica”, pois o método de ensino
adotado para as crianças era o mesmo dos adultos (GHIRALDELLI, 2009, p. 28).
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E, neste período do regime imperial, o ensino público elementar, de acordo com
Romanelli (2010, p. 44), é colocado à mercê das circunstâncias político-econômicas
locais, porque havia uma divisão de Estados; enquanto os mais abastados mantinham o
poder econômico, os mais pobres não tinham condições de se colocar no mesmo nível,
no mesmo patamar de igualdade junto ao poder público, ficando a educação à deriva de
sua própria sorte.
No entanto, conforme os estudos de Xavier, Ribeiro e Noronha (1994, p. 67 – 68)
o curso superior, em especial os elitizados (Medicina, Engenharia, Direito) estavam em
ascensão social e os que procuravam, buscavam prestígio e poder; portanto, mais uma
vez eram os nobres, filhos de proprietários da terra que continuavam a ter acesso as
Universidades, ou seja, a educação era para a elite. Vale registrar que essa classe
dominante, segundo Giolo (2012), sempre foi privilegiada com estudos em tempo
integral, desde o período Colonial, com colégios jesuítas, os liceus no Império e “os
grandes colégios da República, dirigidos por ordens religiosas ou por empresários laicos”
(GIOLO, 2012, p. 94).
A Proclamação da República põe fim ao Brasil império em 1889. O regime
republicano nasce do golpe de Estado liderado pelo marechal Deodoro da Fonseca, que
se tornou o primeiro presidente do Brasil. Para as pesquisadoras Lilia Schwarcz e Heloisa
Starling (2018, p. 320) “A República foi produto da ação de um grupo de oficiais sociais
e intelectualmente antagônico à elite civil do Império, insatisfeito com a situação do país
e com seu próprio status político”, instaurando um discurso influenciado pelas ideias
positivistas de recuperar a estrutura econômica do país.
De acordo com as pesquisadoras Lilia Schwarcz e Heloisa Starling (2018), o
governo de marechal Deodoro da Fonseca teve vida curta e foi marcada por crises e fortes
oposições como a Revolução da Esquadra. Com sua renúncia em 15 de novembro de
1891, dez meses depois da aprovação e publicação da segunda Constituição do Brasil,
outro militar assume a presidência, marechal Floriano Peixoto, de forma inconstitucional,
“assumiu o posto e se manteve ele próprio à frente da nação, em vez de convocar eleições,
como estabelecia a Constituição” (SCHWARCZ, STARLING, 2018, p. 321).
Para Maria Lúcia de Arruda Aranha (1996) a Constituição de 1891, no plano da
educação, desfavorece os mais pobres com a reafirmação da descentralização do ensino.
Do ponto de vista a pesquisadora:
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[...] a Constituição republicada de 1891, ao reafirmar a descentralização do
ensino, atribui à União a incumbência da educação superior e secundária,
reservando aos estados aos estados o ensino fundamental e profissional. Assim,
é reforçado o viés elitista, enquanto a educação elementar continua a receber
menor atenção. O secundário, privilégio das elites, permanece acadêmicos e
propedêutico, voltado para a preparação ao curso superior e humanístico,
apesar dos esforços dos positivistas para reverter este quadro. Persiste,
portanto, o sistema dual e ensino” (ARANHA, 1996, P. 197).

Essa reforma proposta pela primeira Constituição republicada impôs aos não
elitizados obstáculos no progresso dos estudos na educação secundários e superior; isso
sem considerar que a maioria da população neste período da história não concluía se quer
a educação primária. Ainda de acordo com Aranha (1996) devido à industrialização
decorrente do pós-guerra, a República se vê pressionada a implantar políticas púbicas a
fim de escolarizar aos operariados, considerando que na década de 20 o índice de
analfabetismo no Brasil chegava a 80%.
Na terceira fase da República, a difusão das ideias de liberdades de ensino,
proposto pelo movimento da Escola Nova, uma pedagogia inovadora na busca de
organizar o sistema educacional ganha força com o “Manifesto dos Pioneiros da
Educação Nova” em 1932. A educação no Brasil passa a ser idealizada pelos liberais e
apoiadores do escolanovista Lourenço Filho, Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira,
que desempenharam importantes papéis na propagação do conceito da formação integral
do estudante e na reconstrução educacional no Brasil.
O principal objetivo do “Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova” era reconstruir
do sistema educacional. O documento apontava a falta de compromisso do poder público
com a educação, não garantindo à gratuidade do ensino à sociedade brasileira, a urgência
de implantar um sistema escolar renovador; reagindo a favor do fim da educação
tradicional, concebida para os interesses burgueses, por uma escola nova, transformadora,
com foco nos interesses do estudante, do processo de aprendizagem dele, na produção da
ciência, menos ênfase no professor, que era considerado o detentor do conhecimento.
Esse documento, a partir do movimento da Escola Novacria princípios
educacionais fundamentais como a “laicidade, gratuidade, obrigatoriedade e coeducação
que define um novo programa de política educacional”, com proposição de “mudanças
na estrutura e organização do ensino e dos sistemas escolares” (SAVIANI, 2013, p. 246).
De acordo com os escritos do “Manifesto” (1932), esses princípios conduziam ao
reconhecimento à formação integral do estudante e ao direito “que cada ser humano tem
à educação”; tornando-a acessível a todos, independentemente da classe e posição social,
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uma educação gratuita, obrigatória, unificada e igualitária, colocando negros, brancos,
meninas e meninos na mesma condição de aprender, “pondo-os no mesmo pé de
igualdade”.
O Movimento teve base à concepção voltada para o desenvolvimento das ciências,
“contra as tendências exclusivamente passivas, intelectualistas e verbalistas da escola
tradicional, a atividade que está na base de todos os seus trabalhos, é a atividade
espontânea, alegre e fecunda, [...]” (AZEVEDO, 2010, p. 49). Nessa nova concepção a
escola volta à atenção às necessidades individuais dos estudantes, considerando meio
social ao qual estão inseridos, lançando mão do método da experimentação, da ciência,
do ato de “aprender a aprender”, do aprender fazendo.
De acordo com Saviani (2013, p. 206, 210), Lourenço Filho teve um papel
importante, em especial, no campo da psicologia, “no processo de desenvolvimento e
divulgação das ideias pedagógicas da Escola Nova no Brasil”; porém “Fernando de
Azevedo foi o principal divulgador do movimento” lutavam contra o dualismo, a favor
da democratização do ensino e a promoção da educação para todos e educação integral;
conceitos apresentados e defendidos pelo Manifesto de 1932, redigido por Fenando de
Azevedo e assinado por seus colaboradores, ao todo 26 intelectuais, dentre esses o liberal
Anísio Teixeira.
Adepto dos pensamentos deweyano e integrante do movimento da Escola Nova,
Anísio Teixeira traça sua trajetória na vida pública com vista na educação, defendeu a
construção de uma escola pública para todos, com tempo e espaços à promoção de
estudantes pesquisadores, enquanto construção de ciência, da formação integral do ser
humano, com um tempo maior de aprendizagem, uma escola de qualidade, um lugar para
viver.
A partir da concepção de uma escola integral em tempo integral Anísio Teixeira,
então Secretário de Educação no governo de Otávio Mangabeira, propôs a construção de
Centros Educacionais, também conhecida como Escola Parque na cidade de Salvador
voltada à educação primária. O projeto se constituía na criação de quatro Escolas-classe
e uma Escola Parque, um complexo arquitetônico educacional com capacidade em
atender aproximadamente 4.000 estudantes, estruturado em um sistema de uma
“sociedade em miniatura, em que fosse possível aprender partindo da experiência”
(MOREIRA, 2007, p. 16).
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O pesquisador, professor doutor Cleber Cardoso Xavier em sua tese de doutorado
intitulado “Escola Parque: Apontamentos sobre Anísio Teixeira e o Ensino de Arte no
Brasil” (2017) nos apresenta a organização do projeto de Anísio Teixeira:
✓ Quatro escolas classe com 12 salas de aulas, com capacidade cada uma em atender
1.000 estudantes; sendo 500 estudantes no período matutino e 500 no período
vespertino.
✓ A Escola Parque com capacidade para atender estudantes das escolas-classe, cerca
de 4.000 estudantes; sendo 2.000 estudantes por turno.
✓ As Escolas classe deveriam ter um distanciamento curto da Escola Parque que
viabilizassem o trânsito dos estudantes de uma instituição a outra.
✓ As Escolas classe se responsabilizavam pela educação formal dos conteúdos dos
componentes curriculares da base (Ciência, Matemática, Língua Portuguesa etc.),
enquanto a Escola parque era voltada para o desenvolvimento de atividades de
cunho artístico, cultural, recreativo, oficinas manuais.
✓ A carga horária do estudante era de 8h diárias com oferta de alimentação.
✓ A estrutura da Escola Parque era composta por pavilhões de educação física,
biblioteca,

oficinas/trabalhos,

jogos,

teatro,

artes,

setor

socializante,

administrativo e almoxarifado. (2017, p. 100, 101, 128, 143 e 149)
A Escola Parque foi inaugurada em 21 de setembro de 1950 em Salvador tendo
como objetivo a formação do estudante como sujeito em suas múltiplas dimensões na sua
integralidade, possibilitando que a aprendizagem ocorra a partir de suas vivências, da
experimentação, da pesquisa. Esta organização escolar concebida por Anísio Teixeira,
para Nunes (2010, p. 32) possibilita a “desapropriação de espaços de sociabilidade
crescentemente sonegados às classes trabalhadoras pelas reformas urbanas que lhes
empurravam para a periferia da cidade. Para muitos desses alunos, essas escolas foram à
única abertura para uma vida melhor”.
A autora (2010, p. 31) descreve o projeto educacional de Teixeira como “Uma
escola bonita, moderna, integral em que o trabalho pedagógico apaixona e compromete
professores e alunos” e ainda acrescenta que a nova educação pensada por Anísio Teixeira
tinha como base o espírito de pesquisa, da busca do conhecimento por meio do método
cientifico, “de uma organização, de um espaço de reconstrução da experiência e de
formação de novos hábitos, que necessariamente têm efeitos políticos” (MOREIRA,
2007, p. 21).
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Em Brasília, na presidência do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos - INEP,
no governo de Juscelino Kubitschek, Anísio Teixeira coordenou a criação do Plano
Humano de Brasília. Nessa empreitada estava Darcy Ribeiro, outro expoente da educação
brasileira, o antropólogo, pedagogo, escritor e defensor da escola pública, escola de “dia
completo”, expressão a qual costumava se referir à escola em tempo integral.
Após dez anos de exílio por causa do golpe militar de 64, o professor Darcy
Ribeiro regressa ao Brasil e retoma suas atividades políticas. Como vice-governador do
Rio de Janeiro na década de 80, na primeira gestão de Leonel Brizola, convicto de que a
criança necessita de um tempo maior para aprender, da corrente pedagógica Escola Nova
e a partir das experiências das Escolas Parque de Anísio Teixeira; Darcy Ribeiros
implanta no Estado: os Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs) em busca da
educação emancipadora.
Nessa perspectiva, o projeto educacional dos CIEPs apresentava uma organização
curricular inovadora, além de uma infraestrutura adequada para atender 1.000 estudantes.
Para Darcy Ribeiro, segundo Gomes (2010), a escola de educação em tempo integral não
consistia apenas na ampliação da carga horária do estudante, na repetição do mesmo
processo de aprendizagem nas escolas em tempo parcial, mas sim numa proposta
pedagógica enveredada na interdisciplinaridade, na formação continuada dos professores
e funcionários que também contribuíam no desenvolvimento da formação integral do
estudante.
Com base nas experiências da “Escola-Parque” de Anísio Teixeira e dos “CIEPs”
de Darcy Ribeiro, alicerçadas no movimento da “Escola Nova” na busca de renovar a
educação por meio do exercício da democratização, o Brasil vem nas duas últimas
décadas implementando políticas públicas de educação integral por meio do Ministério
de Educação (MEC) com o intuito de fomentar e consolidar a educação em tempo integral
no ensino fundamental e no ensino médio nas escolas públicas.
Dentre os programas educacionais lançados pelo Governo Federal, podemos
mencionar a criação do “Programa Mais Educação” instituída pela Portaria
Interministerial nº 17/2007, “Ensino Médio Inovar (PROEMI)” em 2009 pela Portaria nº
971/09, “Ensino Médio Integrado a Educação Profissionalizante (EMIEP)” em 2007,
“Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral” normatizada
pela Portaria do MEC nº 1.145/16, “Novo Ensino Médio” com a Lei nº 13.415/2017 que
altera o texto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96),
estabelecidos por seus marcos legais (Constituição Federal de 1988; o Estatuto da Criança
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e do Adolescente - Lei 8.069/90; LDB - Lei 9.394/96) firmar princípio da permanência
do estudante na escola, a ampliação gradativa da jornada escolar, a aprendizagem pelo
método científico e a formação do estudante na sua integralidade.
Todos esses programas políticos tratam de uma reformulação curricular no ensino
educacional, delineada desde a década de 30 com o Manifesto dos Pioneiros da Educação
Nova, com vista numa proposta curricular na promoção de escolas de/em tempo integral
com oferta de ensino de qualidade em prol da formação integral do estudante.
No entanto, essas políticas sofrem uma descontinuidade e a disruptura dos
programas causando descredibilidade na comunidade escolar. E, expressões como “mais
um programa...”, “não vai durar”, “não aposto mais minhas fichas" passam ser comuns
nos discursos de muitos educadores, criando certa resistência em comprometer-se como
corresponsável em fazer uma escola púbica com qualidade.
A figura 1, abaixo, apresenta a linha do tempo com destaque a quatro programas
de escolas em/de tempo integral, com modelos inovadores que foram descontinuados,
alguns com justificativa de apenas serem programas indutores da política pública em
tempo integral, como é o caso do PROEMI.

Figura 1: linha do tempo

Fonte: Figura elaborada pela autoria - 2020

Nesse sentido e valendo-se das contribuições de Freire (1995), é preciso refletir
sobre a promoção de uma atitude crítica de se envolver, de agir, mudar, reagir; porque
ainda de acordo com o autor “não pode existir uma prática educativa neutra,
descomprometida, apolítica” (FREIRE, 1995, p. 35). Essa reflexão promove o
pensamento de democratização, de ação, de comprometimento; num movimento de
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“manifesto”, exigindo do poder público políticas públicas de ensino que promovam a
qualidade da educação que no caso e por convencimento, a educação em tempo integral.

1.2 Educação Integral: Conceitos e Definições

Como concepção, assumimos a educação integral como processo formativo do
sujeito por meio de diversas aprendizagens em todas suas dimensões. E a escola, seja ela
com oferta em tempo parcial ou integral, tem a responsabilidade, o dever, a obrigação,
em promover espaços e tempo de aprendizagem para o desenvolvimento da formação
integral do estudante, considerando as diversas experiências educativas que possui e
adquire em/com e na sua comunidade.
Com base nos estudos de Jowh Dewey, Anísio Teixeira (2010) advoga que a
experiência educativa consiste no processo reflexivo de perceber as relações que vão se
constituindo no ato contínuo de viver, experimentar e aprender atento às aprendizagens
construídas ao longo da vida. Segundo o autor, essa capacidade humana é uma atividade
de crescimento em todas suas dimensões. Para Anísio Teixeira, “a capacidade de aprender
permite uma educação indefinida, um indefinido crescimento” (TEIXEIRA, 2010, p. 51).
Nesse sentido, a escola desempenha um papel fundamental no desenvolvimento
humano, global, integral do estudante, garantindo à efetivação das experiências
educativas que permita a compreensão dos objetivos do processo de aprendizagem, dos
conhecimentos antes adquiridos, mas não percebidos e que por meio da experiência
reflexiva passam a ser perceptíveis e significativos.
Essa concepção de educação integral é sinalizada no Manifesto dos Pioneiros da
Educação Nova e parte de uma intencionalidade clara do favorecimento às aprendizagens
dos estudantes orientadas “por um plano de educação, de estrutura orgânica, que torne a
escola acessível em todos os seus graus aos cidadãos a quem a estrutura social do país
mantém em condições de inferioridade econômica para obter o máximo de
desenvolvimento de acordo com as suas aptidões vitais” (AZEVEDO, 2010, p. 44).
Assim, a trajetória das políticas públicas brasileiras, a reformulação do sistema de
ensino educacional nas últimas décadas, as experiências de ampliação do tempo de
permanência do estudante na escola vêm sendo apontadas como caminho mais favorável
para o desenvolvimento à formação humana na sua integralidade; apesar dos desafios
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quanto às questões no campo formativo do professor, da permanência e consolidação dos
diversos programas políticos de educação em/de tempo integral.
Segundo Moll (2012, p. 29), a compreensão de educação integral “como
possibilidade de mediação de experiências de saber e humanização em contextos [...]”
nos estados brasileiros, ocorre a partir das experiências que possuem de educação de
tempo integral fortalecidas nos seus sistemas de ensino escolar como políticas públicas.
No cenário contemporâneo, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC),
homologada em 2017 da etapa Ensino Fundamental e em 2018 do Ensino Médio no
âmbito nacional normatiza as aprendizagens necessárias para o desenvolvimento da
formação global dos estudantes por meio das dez competências gerais para a Educação
Básica. Esse documento normativo assume a educação integral como premissa central no
processo formativo do estudante no fortalecimento ao exercício da cidadania, da
democratização, assegurando a “construção intencional de processos educativos que
promovam aprendizagens sintonizadas com as necessidades, as possibilidades e os
interesses dos estudantes” (BRASIL, 2018, p. 14).
Nessa direção, Heenz (2012, p.83) explica que a concepção freiriana da escola
emancipadora, humanizada, libertadora e democrática aponta que a “escola de turno
integral pode ser um espaço-tempo em que a educação também se torne integral
integrada”; uma escola que estudante e professor atuem de forma ativa, tendo voz e vez;
uma escola com espaço acolhedor, bonito e com vida.

1.3 A implementação da escola em tempo integral na rede estadual de ensino no
Estado de Mato Grosso.

A Secretaria Adjunta de Gestão Educacional por meio da Superintendência de
Política da Educação Básica, fundamentada nos marcos legais ao Plano Nacional de
Educação - Lei nº. 13.005/2014 de 25 de junho de 2014, meta 06 e Plano Estadual de
Educação - Lei nº 10.111, de 06 de junho de 2014, meta 16, considerando a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº. 9.394/96; com vistas na formação integral
dos estudantes da rede estadual como sujeitos protagonistas capazes de aturarem de forma
autônoma, solitária e responsável, implanta no Estado, em 2016, o projeto-piloto de
Educação Integral em Tempo Integral em seis unidades escolares da rede de ensino;
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sendo duas com oferta de Ensino Fundamental (EE Prefeito Alfredo de Araújo Granja em
Arenápolis e EE Daury Riva em Juara) e quatro de Ensino Médio (EE Pindorama e EE
André Antonio Maggi no município de Rondonópolis, EE José de Mesquita e EE Prof
Antônio Epaminondas em Cuiabá), subsidiada pela Portaria nº 035/2016/GS/SEDUC/MT
dispõe sobre os procedimentos do processo de implantação e a organização curricular das
escolas-piloto em tempo integral.

1.4 A organização curricular das escolas-piloto

O Ensino Fundamental de Educação Integral em Tempo Integral permanece com
a organização curricular por Ciclos de Formação Humana, com oferta amparada pela Lei
nº 9394/96- LDB, Lei nº 8.633/2007, Resolução nº 07/2010 CEB/CNE e regulamentado
no Estado de Mato Grosso pela Resolução nº 262/002/CEE/MT e Resolução nº 002/2015/
CEE/MT/PNE/PEE/MT/Lei do MEC n°11.947/2009, Decreto/MEC/n°7.083/2010,
Resolução/MEC nº26/2013, Resolução/MEC nº 34/2013, Resolução nº 007/2010 –
Fórum Estadual de Educação Básica/ SEDUC/MT.
O calendário escolar foi estruturado de acordo com os dispositivos na Portaria nº
035/216/GS/SEDUC/MT para assegurar e normatizar os procedimentos do processo de
implantação de escolas de Ensino Fundamental e Médio de educação integral em tempo
integral com o mínimo de 200 dias letivos e 1.400 horas/anuais.
A matriz curricular do Ensino Fundamental se constituiu em quatro áreas de
conhecimento na base nacional comum (Linguagens, Ciências da Natureza, Ciências
Humanas e Matemática) e cinco macrocampos da parte diversificada, compreendidas em
atividades de: Linguagem e Matemática; Culturais e Artísticas; Esportivas e Motoras;
Formação Pessoal e Social; Atividades de Mídias Digitais e Tecnológica, com suas
temáticas integradas e articuladas à base nacional comum, na compreensão de uma
organização curricular interdisciplinar.
Em face dessa perspectiva curricular, em 2016, a então, Coordenadoria de Ensino
Fundamental encaminhou às escolas-piloto de ensino fundamental o Orientativo
Pedagógico com a finalidade de direcionar os trabalhos pedagógicos metodológicos.
Também é apresentado nesse documento, conforme observado no quadro 1, uma possível
distribuição de carga horária para construção do horário de aula, de forma a possibilitar
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maior aproximação dos componentes curriculares da base nacional comum com a parte
diversificada.
Quadro 1: distribuição de carga horária da matriz curricular do Ensino Médio em tempo integral
PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGA HORÁRIA:
BASE COMUM E PARTE DIVERSIFICADA
HORÁRIO
7h00 às 7h15
7h15 às 9h00
9h00 às 9h20
9h20 às 11h00
11h00 às
12h00
12h00 às
14h00
14h00 às
15h00

Segundafeira
Acolhida /
Café da
manhã
Base Comum
Lanche
Parte
Diversificada
Almoço /
Descanso

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

Acolhida / Café
da manhã

Acolhida / Café
da manhã

Acolhida / Café
da manhã

Acolhida / Café
da manhã

Base Comum
Lanche
Parte
Diversificada
Almoço /
Descanso

Base Comum
Lanche
Parte
Diversificada
Almoço /
Descanso

Base Comum
Lanche
Parte
Diversificada
Almoço /
Descanso

Base Comum
Lanche
Parte
Diversificada
Almoço /
Descanso

Base Comum

Base Comum

Base Comum

Base Comum

Base Comum

Parte
Diversificada

Parte
Diversificada

Parte
Diversificada

Parte
Diversificada

Parte
Diversificada

Fonte: SEDUC - 2016

Observando a proposta de distribuição de carga horária das escolas de educação
em tempo integral, percebe-se que esta é diferente das demais.
Para atender à organização curricular e pedagógica do projeto, foram garantido,
além do quantitativo de funcionários estabelecidos na Portaria nº 416/2015/GS/SEDUC,
a atribuição de mais um coordenador pedagógico com os trabalhos direcionados à parte
diversificada do currículo; dois agentes de pátio, sendo um apoio administrativo na
função de nutrição escolar e um técnico educacional para exercer à função de
TAE/Pedagógico para auxiliar no desenvolvimento de atividades administrativas junto
aos auxiliares dos coordenadores pedagógicos no monitoramento dos registros dos
diários eletrônicos dos professores e da frequência escolar dos estudantes.
A Coordenadoria de Ensino Fundamental respondia pela implantação e
implementação das políticas das duas escolas-pilotos de ensino fundamental em tempo
integral, subsidiando as ações pedagógicas e metodológicas por meio de orientativo
pedagógicos; assessoramento in-loco, e-mail, ligação telefônica; e monitorando os
resultados no GED/SiguEscola.
As escolas EE Pindorama, EE André Maggi em Rondonópolis e EE Professor
Epaminondas em Cuiabá deixaram de ofertar em 2016 o ensino fundamental,
redimensionando os estudantes do terceiro ciclo para outras unidades escolares de tempo
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parcial, e passaram a ofertar o Ensino Médio em tempo integral, com carga horária de 35
horas semanais e 1.400 horas anuais, que corresponde a sete horas diárias. No caso da
EE Pindorama, além da oferta de Ensino Médio em tempo integral, também ofertava o
Ensino Médio Integrado a Educação Profissional (EMIEP) com a proposta de
terminalidade em 2018.
A matriz curricular do Ensino Médio em tempo integral foi organizada nos moldes
do

Ensino

Médio

Inovador

(ProEMI),

estruturada

em

oito

macrocampos

(Acompanhamento Pedagógico; Leitura e Letramento; Iniciação Científica e Pesquisa;
Língua Estrangeira; Cultura Corporal; Produção e Fruição das Artes; Comunicação,
Cultura Digital e uso de Mídias; Participação Estudantil), interligadas as quatro áreas de
conhecimentos (Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas) da
base comum, com carga horária igualitária nos três anos de 3.120 horas na base nacional
comum e 1.080 horas na parte diversificada, composta de atividades Integradoras aos
macrocampos (Atividade de Linguagens; Atividade de Ciências da Natureza e
Matemática; Atividade de Ciências Humanas; Projeto de Vida I e Projeto de Vida II),
conforme apresentada na figura 2.

Figura 2: layout de matriz curricular do Ensino Médio de Educação Integral em Tempo Integral (2016)

Fonte: SEDUC - 2016
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O trabalho pedagógico desenvolvido nas atividades complementares da parte
diversificada segue integrado aos conhecimentos dos componentes curriculares da base
nacional comum, com vista nas ações pedagógicas voltadas ao apoio da construção do
projeto de vida do estudante.
A Coordenadoria de Ensino Médio, no entendimento que o modelo pedagógico
implantado, exigia profissionais com perfis que assegurassem o desenvolvimento de
práticas

pedagógicas

inovadoras,

instituiu

por

meio

do

Edital

nº

002/2016/GS/SEDUC/MT o processo seletivo simplificado interno, estabelecendo
critérios para aprovação e classificação de professores e coordenadores das áreas do
conhecimento para atuarem nas quatro escolas de ensino médio em tempo integral no
Estado.
Para tanto, lançou-se mão da seleção por meio de entrevista, observando as
competências descritas no item 6.2 do edital supracitado; exigindo para a função de
professor: conhecimentos acerca da concepção da Educação Integral em Tempo Integral,
entendimento de plano de aula, compreensão de intervenção pedagógica, concepção de
avaliação, relação de professor/aluno. Para o cargo de coordenador das áreas, fazia-se
necessário que o candidato tivesse a visão de prática pedagógica e concepção de
planejamento coletivo por área de conhecimento; além do conhecimento da concepção de
Educação Integral em Tempo Integral, a compreensão de intervenção pedagógica e
concepção de avalição.
O candidato ao cargo de professor destas escolas-piloto também tinha que declarar
a disponibilidade para cumprir uma carga horária de 40 horas semanais em uma única
unidade escolar, não podendo ter vínculo com a esfera municipal, federal ou possuir duas
cadeiras na rede estadual.
Essa exigência quanto à carga horária dos professores das escolas-piloto,
composição do quadro de docentes deu-se devido à organização curricular e pedagógica
do modelo implantado, de forma a atender as necessidades formativas do estudante, assim
como ao do professor, conforme item 2, subitem 2.2, letra a do edital:
aTenham disponibilidade para o cumprimento de 40 horas semanais, na
função de professor, sendo: 20 horas/aulas em regência (14 horas serão
atribuídas na Base Nacional Comum, conforme habilitação do professor e 06
deverão ser atribuídas na Parte Diversificada nas temáticas compatível com a
habilitação do professor); 10 horas/aulas de hora atividade; 10 horas/aulas na
execução de projetos de ensino, pesquisa e iniciação científica (SEDUC,
2016).
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Às dez horas destinadas ao projeto de ensino, pesquisa e iniciação científica
atenderiam tanto as necessidades formativas dos estudantes quanto as dos professores,
tendo em vista que para além da regência e da hora-atividade, o projeto-piloto ampliou
momentos de estudos e pesquisas do professor voltadas para a prática docente em
melhoria ao ensino em sala de aula.
Para atender as especificidades pedagógicas e metodológicas das escolas-piloto
de ensino médio em tempo integral, o modelo contemplava a atribuição de três
coordenadores por área do conhecimento, um para atender Linguagens, um para Ciências
Humanas e um para Ciências na Natureza e Matemática, os quais deveriam ter habilidades
nas suas respectivas áreas de conhecimento.
Outro diferencial no quadro de pessoal destas escolas-piloto de ensino médio em
tempo integral era a presença de um técnico na função de coordenador de ambiente, cujas
atividades desenvolvidas consistiam em coordenar, acompanhar e organizar os espaços
pedagógicos da escola no horário do almoço para que o estudante realizasse atividades e
ações estudantis que despertasse seu espírito colaborativo, artístico e solidário. A ideia
era possibilitar ao estudante um ambiente agradável, descontraído e lúdico para além
apenas de descanso, com apoio de um profissional que o acolhessem durante os horários
de refeição e nas ações protagonistas.
Na perspectiva da oferta de uma escola humanizadora e formativa, a Portaria nº
035/2016/GS/SEDUC/MT normatizava o quantitativo de matrículas por turmas, sendo
que o número de matrículas para os três anos do Ensino Médio (1º ano, 2º ano e 3º ano)
era no mínimo 23, não podendo ultrapassar o máximo 25 estudantes por turma. Essa
organização curricular possibilitou aos professores atenderem de forma mais
individualizada as necessidades formativas dos jovens estudantes, ajudando-os e
apoiando-os nas escolhas que possibilitariam construir seus projetos de vida.
Levando em conta o panorama apresentado, o projeto de Educação Integral em
Tempo Integral implantado em 2016, as experiências vividas pelo Estado de Mato Grosso
nos programas federais como o Ensino Médio Integrado à Educação Profissional
(EMIEP) implantada em 2005, o Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI) em 2009;
o Estado de Mato Grosso adere ao Programa de Fomento de Ensino Médio em Tempo
Integral instituída pelo Ministério de Educação (EMTI), pela Portaria nº 1.145/2016,
publicada em 10 de outubro de 2016 com a pretensão de se constituir a educação em
tempo integral como política pública.
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A proposta pedagógica das escolas de ensino médio em tempo integral terá por
base a ampliação da jornada escolar e a formação integral e integrada do
estudante, tanto nos aspectos cognitivos quanto nos aspectos socioemocionais,
observando os seguintes pilares: aprender a conhecer, a fazer, a convier e ser
(Portaria nº 1.145/2016 art. 1º §1º).

Com a pretensão de facilitar a implantação dessa modalidade de escola, o MEC
encaminhou à Secretaria de Educação em torno de 50 nomes de escolas possíveis à adesão
do Programa de Fomento. Dessas a Seduc, selecionou 15 para serem analisadas pelo MEC
na expectativa de serem elegíveis. Após análise técnica do MEC apenas 11 foram
aprovadas para serem inseridas ao Programa, dentre elas foram contempladas duas
escolas-piloto do projeto Educação Integral em Tempo Integral.
No ano de implantação, em 2017, a Secretaria de Estado de Educação – Seduc,
recebeu um aporte financeiro no valor de R$ 9.760,00 (nove milhões, setecentos e
sessenta mil reais), cabendo à mantenedora a execução do recurso, mediante apresentação
do Plano de Implantação ao MEC e aprovação da distribuição do recurso nas rubricas de
obras e itens permanentes (incluindo reformas), pessoal (folha de pagamento e
gratificações), demais despesas correntes (formação continuada, material de expediente
etc.).
Mesmo sem apoio financeiro do Programa de Fomento, o Secretário de Educação
em 2017 decide pela permanência da oferta da educação em tempo integral implantadas
em 2016, ampliando a oferta para mais uma escola de ensino médio no município de
Sorriso; adotando nas duas escolas, sem aporte do MEC, as mesmas diretrizes
estabelecidas na Portaria nº 1.145/2016. Desta forma, o Estado amplia na rede de ensino
público de seis escolas em tempo integral em 2016 para dezesseis escolas em 2017, sendo
catorze exclusivas de ensino médio.
Com o intuito de assegurar a execução do Programa de Fomento, o artigo 7º da
portaria já mencionada institui que os estados que aderiam ao Programa de Fomento, por
meio das secretarias, constituíssem uma equipe de implantação composta por um
coordenador-geral, o qual deveria ser um especialista pedagógico, especialista em gestão
e especialista em infraestrutura; além de apresentarem a proposta de regulamentação das
escolas de ensino médio em tempo integral por meio de lei estadual.
Diante do critério exigido pelo Programa, a Seduc cria em fevereiro de 2017 o
Núcleo de Educação Integral (NEI), subordinado à Superintendência de Educação Básica,
vinculado à Secretaria Adjunta de Políticas Educacionais e à equipe de implantação do
Ensino

Médio

em

Tempo

Integral

(EMTI)

designada

pela

Portaria

nº
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283/2017/GS/Seduc/MT no âmbito da Secretaria de Educação para acompanhar as ações
pedagógicas, de planejamentos estratégicos, sistêmicos, financeiros e de execução do
Programa de Fomento do Ensino Médio em Tempo Integral no Estado e, em 24 de
outubro de 2017 a Lei 10.622 institui o Projeto Escola Plena, vinculado ao Programa Próescolas, com diretrizes para o funcionamento e organização curricular das escolas em
tempo integral de ensino médio.
Art. 2º O Projeto Escola Plena possui as seguintes diretrizes:
I - desenvolver ações inovadoras relativas ao currículo e à gestão escolar,
direcionadas à melhoria da qualidade do ensino na rede estadual de educação;
II - sistematizar, implementar e difundir o modelo de educação integral na rede
estadual de ensino;
III - oferecer atividades que influenciem práticas inovadoras ao processo de
ensino aprendizagem, a fim de melhorar a sua qualidade;
IV - estimular a participação da comunidade escolar na elaboração do projeto
político pedagógico da escola;
V - ampliar a jornada escolar, a fim de promover a formação integral e
integrada do estudante;
VI - integrar o ensino médio à educação profissional;
VII - viabilizar parcerias com o Governo Federal, instituições de ensino e
pesquisa e instituições públicas ou privadas com vistas a colaborar com a
expansão da educação integral no âmbito do Estado de Mato Grosso. (Lei
Estadual nº 10.622/17)

Com a intencionalidade de dar às equipes de implantação do EMTI dos estados
que aderiam ao Programa suporte de consultorias nas ações estratégicas no âmbito
pedagógico, gestão e formação continuada às equipes escolares das escolas plenas; o
MEC apresenta o Instituto Natura, o Sonho Grande, o Instituto Qualidade no Ensino
(IQE), o STEM Brasil e o Instituto de Corresponsabilidade pela Educação (ICE) como
seus parceiros.
Em 15 de fevereiro de 2017, acontece à reunião de lançamento do Programa no
Estado com a presença dos parceiros do MEC e o modelo da Escola de Escolha de
Pernambuco passa a ser adotado pela Secretaria de Estado de Educação nas dimensões
pedagógicas e de gestão. Nessas reuniões, foram apresentados o cronograma macro de
formações das equipes escolares, do acompanhamento das escolas e as ações estratégicas
para execução do Programa que acorreriam no período de março a dezembro de 2017.
Nesse ínterim dois vetores passam a compor a equipe de implantação em apoio ao
modelo de gestão e às ações estratégias quanto à melhoria da infraestrutura das escolas.
Das ações programadas com os consultores foram realizados bimestralmente
Ciclos de Acompanhamento in-loco nas 14 escolas de ensino médio em tempo integral
com a presença do ICE e Equipe de Implantação em que eram: enviadas devolutivas às
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unidades escolares quanto ao andamento das ações pedagógicas e de gestão do modelo
da Escola Plena; feitas reuniões bimestrais com o Secretário de Educação e sua equipe de
assessores para apresentação dos relatórios de implantação contendo os resultados
acadêmicos dos estudantes; apresentadas as práticas exitosas pedagógicas e de gestão das
escolas e os apontamentos do ICE quanto às necessidades de melhoria nos aspectos
pedagógicos, gestão e infraestrutura, em atendimento à Portaria Federal nº 1.145/2016;
realizadas reuniões de alinhamentos ocorridas quinzenalmente por call, para
monitoramento das ações estratégicas e pedagógicas do processo de implantação com a
participação de todos os parceiros do MEC, da equipe de implantação e Secretário de
Educação; os quais culminavam com encontros formativos, promovidos pelos
consultores.
Em dezembro de 2017 o Instituto de Corresponsabilidade pela Educação (ICE),
Instituto Qualidade no Ensino (IQE), Sonho Grande e STEM BRASIL deixam de dar
consultoria à equipe de implantação do EMTI, permanecendo o Instituto Natura com
apoio às ações estratégicas. A equipe de implantação assume as formações dos
profissionais das escolas em tempo integral e reformula os documentos orientativos do
projeto Escoa Plena.
No ano subsequente, o Núcleo de Educação Integral (NEI) se torna Coordenadoria
de Ensino Integral1·, composta por uma equipe de onze técnicos, quatro desses fizeram
parte da equipe de implantação. A Secretaria de Estado de Educação – Seduc com vista
no atendimento à meta seis o Plano Nacional de Educação e a meta dezesseis do Plano
Estadual de Educação amplia para quarenta o número de escola em tempo integral ao
projeto Escola Plena, sendo dessas, oito com oferta de ensino fundamental.
Nesse mesmo ano, mais oito escolas em tempo integral são aprovadas pela
Portaria do MEC nº 727/207 e passam a receber aporte financeiro do Fomento. Com a
Portaria nº 1023/18 o número de escolas fomentadas pelo Ministério da Educação chega
22 (vinte e duas) em 2019. Em dezembro do mesmo ano a rede passa por um
reordenamento e a EE Nilo Póvoas é desligada do Programa. A Portaria nº 2.118/2019 do
MEC abre novas adesões e mais 05 escolas plenas das 39 são inseridas no Estado como
elegíveis para receber o aporte financeiro do Programa.

1

Em 2019 há uma junção da Coordenadoria de Ensino Integral e da Coordenadoria de Ensino Médio,
compondo assim a Coordenadoria de Desenvolvimento do Ensino Médio.
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Os quadros 2 e 3 trazem um panorama geral das adesões do Estado de Mato
Grosso ao Programa de Fomento à Implementação de Escolas em Tempo Integral – EMTI
em quatro anos de implantação.

Quadro 2: panorama histórico das adesões do EMTI em Mato Grosso
2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

Portaria nº
1.145//201
MEC

SEDUC

Portaria nº
727/2017
MEC

SEDUC

Portaria nº
1.023/2018
MEC

SEDUC

Portaria nº
2.118/2019

SEDUC

11

02

+ 08

21

+ 04

17

+ 05

12

14 escolas em tempo integral

40 escolas em tempo
integral

40 escolas em tempo
integral

39 escolas em tempo
integral

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora - 2020

SEDUC

Ano de
implantaç
ão da
oferta em
Etapa
tempode
integral
ensino

EE. ALFREDO GRANJA

ARENÁPOLIS

2016

EF

EE JOAO SATO

ARAPUTANGA

MEC

2017

2016

EM + EF

EE NOSSA SENHORA DA
GUIA

BARRA DO GARÇAS

MEC

2017

2017

EM

EE ANTONIO
EPAMINONDAS

CUIABÁ

MEC

2017

2017

EM + EF

EE JOSE DE MESQUITA

CUIABÁ

MEC

2017

2016

EM + EF

CUIABÁ

MEC

2017

2016

EM

EE PROF. RAFAEL
RUEDA

CUIABÁ

MEC

2017

2017

EM +EF

EE PADRE JOAO
PANAROTTO

CUIABÁ

MEC

2017

2017

EM + EF

EE CLEINIA ROSALINA
SOUZA

CUIABÁ

MEC

2017

2017

EM

EE PINDORAMA

RONDONÓPOLIS

EE PROF. NILO

PÓVOAS2

SEDUC

2016

EM

2016

EM + EF

EE ANDRE ANTONIO
MAGGI

RONDONÓPOLIS

MEC

2020

EE ADOLFO AUGUSTO
DE MORAES

RONDONÓPOLIS

MEC

2017

2017

EM

EE SILVESTRE GOMES
JARDIM

RONDONÓPOLIS

MEC

2017

2017

EM + EF

EE MARIO SPINELLI

SORRISO

2017

EM + EF

2017

EM + EF

EE PROF. HONORIO R.
2

Município

Ano de
adesão ao
Fomento

Unidade escolar

Fomento

Quadro 3: relação de escolas em tempo integral implantadas em Mato Grosso

VÁRZEA GRANDE

SEDUC
MEC

2017

EE Nilo Póvoas com adesão ao Fomento em 2017 é desligada do Programa em dezembro de 2019.
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AMORIM
EE JAYME V. CAMPOS
JR.

ALTA FLORESTA

MEC

2020

2018

EM + EF

EE CARLOS HUGUENEY

ALTO ARAGUAIA

MEC

2018

2018

EM

EE. FILINTO MULLER

ARENÁPOLIS

EE. ALFREDO JOSÉ DA
SILVA

BARRA DO BUGRES

SEDUC

2018

EM

MEC

2019

2018

EM

EE PADRE ARLINDO I. DE CAMPO NOVO DO
OLIVEIRA
PARECIS

MEC

2018

2018

EM + EF

EE. CEL. RAFAEL DE
SIQUEIRA

CHAPADA DOS
GUIMARÃES

MEC

2020

2018

EM

EE CEL. ANTÔNIO PAES
DE BARROS

COLÍDER

MEC

2019

2018

EM + EF

EE. CREUSLHI DE SOUZA CONFRESA
RAMOS

SEDUC

2018

EM + EF

EE. DJALMA FERREIRA
DE SOUZA

CUIABÁ

SEDUC

2018

EF

CEAADA PROF ARLETE P CUIABÁ
MIGUELETTE3

SEDUC

2018

EM + EF

EE. GOV. JOSÉ
FRAGELLI4

SEDUC

2019

EM + EF

CUIABÁ

EE PLÁCIDO DE CASTRO DIAMANTINO

MEC

2018

2018

EM

EE ANTÔNIO FERREIRA
SOBRINHO

JACIARA

MEC

2018

2018

EM

EE. DAURY RIVA

JUARA

SEDUC

2016

EF

EE PEDRO BIANCHINI

MARCELÂNDIA

SEDUC

2018

EM + EF

EE ANTONIO OMETTO

MATUPÁ

SEDUC

2018

EM + EF

EE. JOSÉ DE ANCHIETA

MIRASSOL D’OESTE

MEC

2019

2018

EM + EF

EE JOÃO PAULO I
EE APOLÔNIO BOURET
DE MELO

PARANAÍTA
PARANATINGA

MEC
MEC

2019
2018

2018
2018

EM
EM + EF

2018

EM + EF

EE. VINICIUS DE
PEIXOTO DE AZEVEDO
MORAES
EE PE. CÉSAR ALBISETTI POXORÉU
EE. PROF ELIZABET E.
ROSARIO OESTE
PEREIRA

SEDUC
MEC
MEC

2018
2020

2018
2018

EM
EM

EE SÃO JOSÉ DO RIO
CLARO

SÃO JOSÉ DO RIO
CLARO

MEC

2018

2018

EM

EE DEP. BERTOLDO
FREIRE

SÃO JOSÉ DOS
Q.MARCOS

MEC

2018

2018

EM

EE. VER. RAMON S.
MARQUES

TANGARÁ DA SERRA

2020

2018

EM + EF

EE. MANOEL GOMES

VARZEA GRANDE

2018

EF

MEC
SEDUC

Fonte: CDEM/Seduc (modificada pela pesquisadora) – 2019

3

O Centro Estadual de Atendimento ao Deficiente da Audiocomunicação - Profª Arlete Pereira Migueletti
atende estudantes da Educação infantil, Ensino Fundamental, educação de Jovens e Adultos – CEAAD. Em
2018 ingressa ao Projeto Escola Plena; no entanto o projeto é descontinuado no mesmo ano.
4
Em 2019 EE. Gov. José Fragelli que já ofertava a educação integral em 2018, no modelo de escola
vocacionada ao esporte, passa a adotar o modelo pedagógico da Escola Plena em 2019, sob a
responsabilidade da Coordenadoria de Desenvolvimento do Ensino Médio.
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No percurso de quatro anos do Programa de Fomento do Ministério de Educação
(MEC), o Governo Federal reduziu para 45% o número de escolas no Estado consideradas
legíveis à adesão, conforme mostra o quadro dois. Em contrapartida o Estado aumenta o
número de escolas implantadas, chegando a assumir em 2018 com recursos da Secretaria
de Estado de Educação (Seduc) 21 unidades.
Outro dado relevante apresentado no quadro 3 é a quantidade de municípios
contemplados com a implantação das escolas de educação em tempo integral: 27 ao todo,
inclusive a capital do Estado de Mato Grosso - localizados geograficamente nas seguintes
regiões: dois municípios na região do Nordeste Mato-grossense (Confresa e Barra do
Garças); cinco municípios na região Sudoeste (Araputanga, São José dos Quatro Marcos,
Mirassol D`Oeste, Tangará da Serra e Barra do Bugres); cinco municípios na região
Centro-Sul (Cuiabá, Várzea Grande, Rosário Oeste, Chapada dos Guimarães e
Arenápolis); doze municípios na região Norte Mato-grossense (Paranaíta, Alta Floresta,
Colíder, Matupá, Peixoto de Azevedo, Marcelândia, Juara, Sorriso, Paranatinga, São José
do Rio Claro, Campo Novo dos Parecis e Diamantino) e quatro na região Sudeste
(Rondonópolis, Jaciara, Poxoréo e Alto Araguaia). A imagem a seguir apresenta o mapa
de Mato Grosso com a localização geográfica das escolas de educação em tempo integral
implantadas no Estado.
Figura 3: Mapa das Escolas Plenas.

Fonte: Google - adaptado pela pesquisadora - 2020
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1.5 O modelo pedagógico das Escolas Plenas – escolas em tempo integral

A gestão governamental do Estado de Mato Grosso de 2017 lança o programa
Pró-Escola e das ações do eixo de ensino está a escola de educação em tempo integral sob
a nomenclatura Escola Plena com adoção do modelo pedagógico das escolas em tempo
integral do estado de Pernambuco, conhecida no Estado como Escola de Escolha. Apesar
da adesão ao modelo das escolas de Pernambuco, a Secretaria de Estado de Educação de
Mato Grosso decidiu imprimir sua própria identidade pedagógica e aprova o Projeto
Pedagógico de Educação em Tempo Integral.
Esse documento norteia a organização curricular das Escolas Plenas no Estado a
partir dos Princípios Educativos (Educação Interdimensional, Quatro Pilares da
Educação, Protagonismo e Pedagogia da Presença) articulado com as práticas
pedagógicas para o desenvolvimento das competências gerais da BNCC.
O Projeto Pedagógico de Educação em Tempo Integral se apresenta na perspectiva
crítica de currículo voltado ao favorecimento da formação integral do estudante, ao
desenvolvimento da autonomia com práticas pedagógicas em apoio à construção do seu
projeto de vida fundamentado nos eixos estruturantes das Orientações Curriculares do
Estado de Mato Grosso (OCs), a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e no
Documento de Referência Curricular de Mato Grosso (DRC/MT).
O modelo pedagógico das Escolas Plenas, delineada no modelo da Escola de
Escolha de Pernambuco estrutura-se em uma proposta pedagógica inovadora com uma
matriz curricular de 4.800 horas ao final do ensino médio, 7.200 horas considerando os
cinco anos do Ensino Fundamental I e 6.080 horas para os quatro anos do ensino
fundamento II.
O quadro quatro mostra como a carga horária está distribuída na base comum e a
parte diversificada do Ensino Fundamental e Médio e a figura três apresentam o layout
da matriz curricular com adesão do Programa de Fomento em 2017.
Quadro 4 – Distribuição da carga horária do Ensino Médio e Ensino Fundamental
Ensino Fundamental I

Ano

Base

Parte

Comum

diversificada

Ensino Fundamental II

Ano

Base

Parte

Comu

diversificada

Ensino Médio

Ano

m
1º

800 h

640 h

6º

1000 h

520 h

1º

Base

Parte

Comu

diversificad

m

a

1.200 h

400 h
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2º

800 h

640 h

7º

1000 h

520 h

2º

1.200 h

400 h

3º

800 h

640 h

8º

1000 h

520 h

3º

1.200 h

400 h

4º

800 h

640 h

9º

1000 h

520 h

Tot

3.600 h

1.200 h

al
5º

800 h

640 h

Total

4.000 h

3. 200 h

Total

4.000 h

2.080 h

4.800 h

6.080 h

7.200 h
Fonte: quadro elaborado pela pesquisadora – 2020

Figura 4 - Layout da matriz curricular do Ensino Médio em tempo integral em 2017

Fonte: SEDUC/MT - 2017

Os componentes curriculares da parte diversificada também denominadas como
metodologias de êxito oportunizam aos estudantes vivências por meio da experimentação,
“para que vivenciem situações nas quais serão conduzidos à reflexão sobre os seus sonhos
e sobre as expectativas em torno da sua realização, a partir do apoio deste novo tempo,
nesta nova escola” (ICE, 2016, p. 5). Articulados aos componentes da base comum, os
componentes da parte diversificada5 potencializam as práticas pedagógicas ao

5

Os componentes da parte diversificada do Ensino Médio são: Protagonismo, Projeto de Vida, Práticas
Experimentais, Disciplinas Eletivas, Avaliação Semanal, Estudo Orientado.
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desenvolvimento das competências necessárias para que o estudante se torne autônomo,
solidário e competente de forma a interagir com o outro e com o mundo.
Na proposição de uma escola acolhedora, a Escola Plena oferta ao estudante
espaços que favorecem “o acesso para a construção do conhecimento e o
desenvolvimento de competências de todos” (ICE, 2016, p. 7). Esses espaços são
materializados nos momentos do acolhimento, do clube estudantil, do protagonismo, da
produção pedagógica e da tutoria e como práticas educativas buscam articulação de ações
pedagógicas e envolvimentos de todos os profissionais da escola num movimento de
corresponsável na orientação do projeto de cada estudante que vai se construindo desde
o ensino fundamental ao término do ensino médio.
Outra metodologia fundamental desenvolvida no modelo pedagógico da Escola
Plena é o Projeto de Vida que ora se materializa como componente curricular ora como
metodologia. Na vertente de metodologia é essencial o envolvimento de todos os
profissionais da escola, ou seja, que todas as ações pedagógicas e educativas devem ser
pensadas, elaboradas e executadas como apoio à construção do projeto de vida do
estudante, que aliás, pode se efetivar no campo acadêmico, profissional, social ou
familiar.
Como componente curricular, para o desenvolvimento do protagonismo e da
autonomia, os objetos de conhecimentos são pensados a partir das competências
socioemocionais. São os objetos de conhecimentos trabalhados no componente Projeto
de Vida que subsidiarão os estudantes do ensino médio a fazer escolhas que refletirão em
seu futuro criando perspectivas sobre ele. O Projeto de Vida é foco central do modelo.
Nesse sentido a proposta pedagógica do modelo oportuniza aos professores
momentos para aprofundamento teórico. Além da Sala do Educador, espaço voltado para
a formação continuada do professor, a Produção Científica e Produção Pedagógica se
caracterizam em mais um espaço e tempo para a formação docente. Assim como os
estudantes o professor na Escola Plena tem sua carga horária ampliada de 30 horas6
semanais para 40 horas.
Alinhado com o pensamento de Freire (2000, p. 32) de que “não há ensino sem
pesquisa e pesquisa sem ensino”, o momento da Produção Científica do professor é o
espaço que viabiliza a pesquisa, e a investigação de sua prática pedagógica. Sob a
instrução dos orientadores de áreas e com o auxílio do coordenador pedagógico, o
6

No Estado de Mato Grosso a carga horária de concurso do professor é de 30 (trinta) horas semanais,
conforme rege a Lei Complementares nº 50, de 1º de outubro de 1998.
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professor num processo investigativo busca teorias fundamentadas em epistemológicos
para subsidiá-lo no desenvolvimento de suas práticas pedagógicas voltadas para atender
às necessidades formativas dos estudantes.
A Produção Pedagógica é espaço e tempo destinado ao professor ao atendimento
personalizado do estudante com necessidades formativas no âmbito da dificuldade de
aprendizagem e da potencialização dela. Neste espaço de diagnóstico, o atendimento ao
estudante possui um caráter mais humanizado, acolhedor; considerando o tempo e o ritmo
de aprendizagem de cada um.
Com um quadro diferenciado de profissionais, a Escola Plena garante um
coordenador pedagógico e três orientadores de área de conhecimento (Linguagem,
Matemática, Ciências da Natureza e Matemática) com exceção da escola vocacionada ao
esporte, a qual comtempla mais um orientador da área de esporte.
Toda essa organização curricular do modelo pedagógico do projeto da Escola
Plena possibilita às escolas em tempo integral garantir “o direito ao desenvolvimento das
potencialidades do estudante, no seu sonho, e apoiá-lo na construção de uma visão dele
no futuro, numa perspectiva interdimensional [...]” (ICE, 2016, p. 7).
Segundo o pesquisador Antonio Costa (2008) a educação interdimensional é
indispensável para o desenvolvimento humano, integral, pleno do homem. Isso quer dizer
que o estudante é visto não por parte, mas como um todo, porque as dimensões cognitivas,
da corporeidade, do espírito e da emoção são colocadas no mesmo patamar para sua
formação.
Nesse contexto o currículo da Escola Plena está construído voltado para o
fortalecimento da formação integral do estudante, no seu desenvolvimento pleno de
sujeito ativo com condições de atuar e se posicionar diante de questões simples e
complexas no decorrer da vida. Nesse aspecto é fundamental compreender que a educação
integral é um direito de todos, independentemente da ampliação da carga horária. De
acordo com a BNCC (2018):
Independentemente da duração da jornada escolar, o conceito de educação
integral com o qual a BNCC está comprometida se refere à construção
intencional de processos educativos que promovam aprendizagens
sintonizadas com as necessidades, as possibilidades e os interesses dos
estudantes e, também, com os desafios da sociedade contemporânea. Isso
supõe considerar as diferentes infâncias e juventudes, as diversas culturas
juvenis e seu potencial de criar novas formas de existir (BRASIL, 2018, p. 14).
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A educação integral promove igualdade e favorece práticas educativas que
oportunizam a interação e articulação com diferentes linguagens. Cabe a escola com
oferta em tempo parcial ou integral “[...] elaborar propostas pedagógicas que considerem
as necessidades, as possibilidades e os interesses dos estudantes, assim como suas
identidades linguísticas, étnicas e culturais (BRASIL, 2018, p. 15).
É nessa perspectiva que as políticas públicas na rede de ensino no Estado de Mato
Grosso vêm se constituindo, visando garantir aos estudantes da Educação Básica das
escolas em tempo parcial e integral a sua formação e o desenvolvimento humano global.

2. REFLEXÕES SOBRE A FORMAÇÃO LITERÁRIA DO LEITOR

É bem verdade que o primeiro contato da criança com a literatura se inicia logo
na primeira infância, no seio familiar. Antes da popularização dos recursos tecnológicos
como os dispositivos móveis, as histórias clássicas como a Bela Adormecida,
Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, Rapunzel, A Raposa e a Uva e outras eram
apresentadas às crianças pelos pais, avós, tios, primos, madrinha ou outros adultos.
Hoje, essas e outras histórias são contadas para as crianças pelos smartphone com
interatividade promovida pela produção audiovisual, como as histórias literárias contadas
nos episódios da aventureira Dora, uma personagem infantil de uma série de animação
que interage com as crianças num jogo de ludicidade.
Ao ingressar na escola nos primeiros anos de alfabetização, a ludicidade na
contação de histórias passa ser organizadas com outra perspectiva. A leitura das histórias
passa a constituir-se no processo de alfabetização como instrumento de apropriação do
conhecimento e aferição de proficiência do estudante.
Como instituição oficial a escola assume a responsabilidade na formação literária
do leitor. Nesse aspecto, o capítulo a seguir apresenta considerações e reflexões sobre a
importância do ensino de literatura no currículo escolar, os espaços que se constituem na
escola no processo do desenvolvimento da formação leitora do estudante, o papel de
mediação do professor e a responsabilidade da escola quanto às propostas teóricometodológicas sustentadas pelas práticas de leitura literária frente ao letramento literário.

2.1 A leitura literária na escola.

O que é literatura? Essa é uma daquelas indagações permanentes nas aulas de
leitura. O dicionário da Língua Portuguesa Evanildo Bechara (2011) apresenta três
conceitos de literatura, sendo uma “[...] a Arte que usa a linguagem escrita como meio de
expressão estética”; Pagnan (2010, p. 11) acrescenta que literatura também é uma “[...]
fantasia, pelo que tem de ficcional, de invenção”; a autora Ernani Terra (2002, p. 291) diz
que “A literatura, como toda arte, é uma transfiguração do real [...]; para o pesquisador
francês Antoine Compagnon (2009, p. 52) “ A literatura é um exercício de pensamento”;
o renomado escritor, crítico literário, Antonio Cândido (2017, p. 176) define literatura de
“[...] todas as criações de toque poético, ficcional ou drástico em todos os níveis de uma
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sociedade, em todos os tipos de cultura”; nessa mesma linha subjetiva apresentada,
Cândido, Mariza Lajolo (2018 p. 55) conceitua literatura como uma “porta para variados
mundos que nascem das inúmeras leituras que dela se fazem”.
Em verdade, não existe uma única resposta para definir literatura, porque
conceituá-la não é uma tarefa tão simples como se imagina. Há toda uma complexidade
envolvida; segundo Lajolo (2018) é preciso considerar que as respostas dependerão de
muitos fatores como época, faixa etária, o grupo social, o qual a pergunta é feita.
Nesse entendimento, conceituar literatura envolve uma subjetividade relacionada
aos vínculos criados entre o leitor e a obra e suas experiências vividas no ato da leitura, e
conforme diz (JOUVE, 2013, p. 54) “plano afetivo e o plano intelectual são ambos
afetados pela subjetividade”. Independente de diferentes conceitos e concepções teóricas,
a literatura extrapola as palavras impressas e materializadas no texto, pois possui uma
função humanizadora, ela “[...] nos liberta do caos e, portanto, nos humaniza”
(CANDIDO, 2017, p. 188).
Essa pergunta emblemática muitas vezes apresentada nas primeiras aulas de
literatura efetivamente no Ensino Médio gera para alguns estudantes expectativas em
torno das práticas de leitura que a escola realizará nesta etapa acadêmica quanto a sua
formação como leitor: das obras que lhe serão apresentadas para além do acervo literário
distribuído às escolas pelo Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD –
Literário) 7; do acolhimento na biblioteca pelo responsável em que nela atua.
Essa expectativa pode ser explicada, considerando alguns desafios conceituais,
humanos e estruturais que as escolas públicas enfrentam; interferindo no processo
formativo do estudante leitor como: bibliotecas como espaço para armazenar livros
didáticos; o professor não leitor que ensina literatura; as práticas de leitura nas aulas de
Língua Portuguesa voltadas apenas à literatura fragmentada nos livros didáticos; o
sentimento de posse dos livros distribuídos pelo PNBE que alguns gestores escolares
ainda possuem, guardando-os a “sete chaves” em armários na sala da direção ou
coordenação escolar; o atendimento na biblioteca em um único horário; profissionais não
habilitados em biblioteconomia, com carga horária inferior quarenta horas; falta de sala

7

Até 2017 a distribuição dos livros literários nas escolas era realizada pelo Programa Nacional de
Biblioteca da Escola7 (PNBE). A Resolução CD/FNDE nº 5 e 20, de 3/4/2007 institui a distribuição do
acervo literário para biblioteca de escolas com oferta de ensino médio e a Resolução/CD/FNDE nº 07, de
20 de março de 2009.
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de leitura; desenvolvimento de projetos de leituras e outros eventos literários atrelados à
atribuição de notas/média escolar.
Além de todos os entraves citados, ainda existe a disparidade de escolas que
possuem biblioteca escolar no Brasil, enquanto a maioria dos municípios na região norte
e nordeste possuem 20% dos recursos destinados às bibliotecas escolares, outros
municípios das demais regiões do Brasil, conforme apresenta relatório do Censo da
Educação Básica/2019 – Notas Estatística (2019), são contemplados com 60% a 100%.
A figura cinco retrata o panorama percentual de escolas no Brasil com biblioteca.
Figura 5 – mapa do Brasil de escolas por município com biblioteca

Fonte: Censo da Educação Básica - 2019

Quando esses fatores estão presentes nas escolas, o direito do estudante à literatura
é desrespeito, indo de encontro com os direitos humanos preconizados na legislação
brasileira e que permeiam todo o campo de atuação de formas distintas do homem, “seja
no debate de ideias e organização de formas de defesa dos direitos humanos [...] seja no
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exercício desses direitos – direito à literatura e à arte, direito à informação e aos
conhecimentos disponíveis” (BRASIL, 2018, p. 86).
Segundo Cândido (2017) a leitura literária é indispensável para a formação
humana, seja ela na sua forma popularizada, como a literatura de cordel ou na leitura
erudita. Nesse sentido, cabe à escola, quando se deparar com estas situações
mencionadas; reformular a proposta pedagógica sobre o ensino de literatura e o lugar que
ela ocupa no currículo escolar. Teresa Colomer (2007, p. 123) afirma “[...] que a escola
deve combinar objetivos, eixos de programação, corpus de leitura e tipos de atividades
no conjunto de um planejamento organizado que resulte cada vez mais efetivo”.
A autora acrescenta que “É no interior desse planejamento geral do ensino da
literatura que se deve precisar que lugar ocupa a leitura de livros” (COLOMER 2007, p.
124); corroborando com a autora, a pesquisadora Annie Rouxel (2013, p. 20) acredita que
para “Pensar o ensino da literatura e suas modalidades práticas supõe que se defina a
finalidade desse ensinar literatura é preciso ter clareza quanto à “finalidade desse ensino”.
É verdade que a escola busca a promoção de práticas de leitura, como o
desenvolvimento de projetos de leitura, frequentes nas atividades dos anos finais do
ensino fundamental como saraus e feiras literárias. Nas práticas escolares na educação
infantil e nos anos iniciais, há uma rotina permanente de leitura de literatura infantil e de
acordo com Colomer (2007, p. 33), “Os professores sentem-se seguros ao afirmar que ler
livros com os meninos e as meninas ajuda a que se familiarizem com a língua escrita,
facilita a aprendizagem leitora e propicia para a leitura autônoma”.
No entanto, não conseguem estabelecer uma programação crescente de itinerários
de atividades literárias pela falta de compreensão da relação da atividade de leitura
desenvolvida com a aprendizagem, no entendimento que “[...] os professores não
costumam estabelecer objetivos concretos de desenvolvimento” (COLOMER 2007, p.
33) e por falta de uma orientação mais consistente sobre a função da leitura no primário,
as práticas de leitura acabam sendo prejudicadas ou limitadas na etapa secundária.
Nos anos finais do ensino fundamental, tomar a leitura de textos literários
fragmentados, geralmente apresentados em livros didáticos é usual como pretexto para o
ensino de gramática, já na etapa do ensino médio, segundo Penha (2018, p. 49) “[...] o
texto literário é colocado em segundo plano, e para piorar a situação, sua leitura é
desprezada, talvez pelo fácil acesso a resumos e/ou filmes obtidos na interne”. Isso sem
mencionar que a prática de fragmentação da leitura dos textos de literatura, comum nas
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aulas de literatura, serve apenas de trampolim para o ensino da língua e das características
de movimentos das escolas literárias.
Nesse contexto é importante esclarecer, conforme explica Lajolo (2009), que
lançar mão de um texto para introduzir questões de interlocução, por exemplo, como
ocorre ao explicar o uso dos balões numa tirinha, não pode se considerar impróprio; a
questão é valer dos textos somente para trabalhar aspectos puramente linguísticos. Para
a autora “[...] as experiências de leitura que a escola deve patrocinar precisam ter como
objetivo capacitar os alunos para que, fora da escola, lidem competentemente com a
imprevisibilidade das situações de leitura (no sentido amplo e no restrito da expressão)
exigidas pela escola” (LAJOLO, 2009, p. 105).
Rouxel (2013, p. 28) afirma que “O leitor se expõe ao ler, se desapropria de si
mesmo para se confrontar com a alteridade e descobrir, in fine, a alteridade que está nele”.
Mas para que esse fenômeno de interação aconteça se faz necessário que o estudante tenha
acesso à obra na sua integralidade, porque a leitura fragmentada de textos literários se
torna uma atividade ilusória e causa frustação para o leitor, além de não contribuir para
sua formação humana. Nessa vertente as práticas com a leitura na escola precisam
extrapolar atividades de oficinas e projetos de leitura.
Segundo Celso Ferrarezi e Robson Carvalho (2017), não é suficiente selecionar
livros literários para que o estudante leia um por semestre sem permitir práticas efetivas
de leitura para o exercício de contato e liberdade com o livro. O autor ainda observa que
a leitura deve ser garantida ao estudante da educação básica desde a alfabetização até o
ensino médio.
Esse trabalho deve ser contínuo e permanente, concedendo ao estudante leitor a
permissão e liberdade de escolha da obra. A pesquisadora Colomer (2007, p, 45) explica
que “A função de ensino literário na escola pode definir-se também como ação de ensinar
o que fazer para entender um corpus de obras cada vez mais amplo e completo”.

Petit

(2009) assegura que a literatura é capaz de tornar o jovem mais autônomo, independente,
seguro de suas ações, do seu discurso, não sujeitando a aprovação do outro.
Isso ocorre quando

a escola cria, planeja situações comunicativas que

possibilitem o estreitamento de laços afetivos do leitor com as obras para que possam
experimentar a leitura literária, vivenciá-la, expressar suas impressões, desconfortos,
aflições, inquietações que as obras lhe geram; permitindo ao leitor lidar com práticas
sociais da leitura na proporcionalidade; para se tornar protagonista, saber fazer escolhas,
tomar decisões e conduzir sua própria vida
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A Base Nacional Comum Curricular (2018, p. 499) legitima o desenvolvimento
da autonomia do estudante por meio da leitura literária na escola, afirma que “[...] a
literatura possibilita uma ampliação da nossa visão do mundo, ajuda-nos não só a ver
mais, mas a colocar em questão muito do que estamos vendo e vivenciando” por ampliar
nossa capacidade de percepção e visão e leitura de mundo. A BNCC (2018) destaca que
a centralidade do trabalho de leitura de literatura inicia no Ensino Fundamental, com
continuidade nas práticas de linguagem no Ensino Médio.
Como documento que normativa as práticas de leitura, a BNCC traz um
direcionamento geral de ações metodológicas no âmbito nacional, mas são os Estados,
considerando as especificidades de cada região que alargam outras possiblidades das
propostas curriculares das escolas com vista no desenvolvimento das competências gerais
e específicas das áreas em relação à progressão das habilidades.
O Documento de Referência Curricular de Mato Grosso – DRC/MT, etapa do
ensino fundamental, homologado em 2018, subsistiu a (re)organização curricular e às
práticas pedagógicas do sistema de ensino na esfera estadual, municipal e privado do
Estado, com foco na aprendizagem de/com qualidade, na redução dos impactos causados
no decorrer do processo de transição nas etapas de ensino e a atenção a todos estudantes.
Ao apresentar as possibilidades de ensino de Língua Portuguesa nos campos de
atuação, o DRC/MT (2018) explica que boa parte do desenvolvimento das competências
específicas depende da efetivação da competência leitora; também afirma que a prática
da leitura literária precisa melhor ser direcionada para que a função da literatura seja
alcançada, por afirmar que “Mas, poucas vezes, o texto é usado para seu fim precípuo,
principalmente no ensino fundamental: conduzir a criança de diferentes idades a um
mundo imaginário no qual tudo pode ser” (MATO GROSSO, 2018, p. 23).
Esse fator dificultador pode estar relacionada à formação literária do professor de
Língua ou falta dela, de acordo com o próprio Documento: “Essa forma de ver a literatura
no ensino fundamental, presente também na BNCC, como já foi visto, faz pensar em um
problema/solução: o professor deve ser leitor competente e amante da literatura para que
o estudante também o seja” (MATO GROSSO, 2018, p.25).
Nesta perspectiva, o Documento de Referência Curricular de Mato Grosso do
Ensino Fundamental com o intuito de nortear os trabalhos dos professores ao
desenvolvimento das habilidades à formação literária no campo de atuação Artísticoliterário, nos eixos da leitura e escrita apresenta como sugestões a serem trabalhados nas
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práticas de leitura e escrita literária basicamente os mesmos objetos de conhecimento
presentes na BNCC (2018).
Considerando que objetos de conhecimento são conteúdos, conceitos e processos,
assim definidos pela BNCC (2018), o DRC/MT insere as manifestações artísticas
literárias em Mato Grosso, os filmes curta-metragem produzidos em Mato Grosso e os
textos produzidos em Mato Grosso são apresentados com vistas na peculiaridade da nossa
literatura regional do Estado de Mato Grosso, mas os procedimentos e/ou processos
quanto ao trabalho docente desses conteúdos não são bem definidos.
Os quadros cinco e seis apresentam, de forma comparativa, os objetivos de
conhecimento sugeridos pela DRC/MT, etapa ensino fundamental anos finais e a BNCC.
Quadro 5 - DRC/MT – Anos finais – Língua Portuguesa
Práticas de
Linguagem

Campo
Artísticoliterário
Habilidades
EF67LP27

Objetos de conhecimento

Relação entre textos;
Manifestações artísticas literárias em Mato Grosso;
Filmes curta-metragem produzidos em Mato Grosso, em
comparação com textos que tratem do mesmo tema.

EF67LP28)
Leitura

Produção de
textos

Estratégias de leitura
Apreciação e réplica
Textos produzidos em Mato Grossos que tragam aspectos
regionais;.
(EF67LP29)
Reconstrução da textualidade
Efeitos de sentidos provocados pelos usos de recursos linguísticos
e multissemióticos
(EF67LP30)/
Construção da textualidade
(EF67LP31)
Relação entre textos
Fonte: quadro elaborado pela pesquisadora- 2020
Quadro 6 - BNCC – Anos finais – Língua Portuguesa

Práticas de
linguagem

Habilidade

Objeto de
conhecimento
6º e 7º ano

Habilidade

(EF89LP32)
(EF89LP33)
(EF67LP27)

Relação entre textos

(EF67LP28)

Estratégias de leitura
Apreciação e réplica

(EF89LP34)

Leitura

(EF69LP48)

Objeto de conhecimento
8º e 9º ano
Relação entre textos
Estratégias de leitura
Apreciação e réplica
Reconstrução da
textualidade e compreensão
dos efeitos de sentidos
provocados pelos usos de
recursos linguísticos e
multissemióticos.
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(EF67LP29)

Produção de
textos

Reconstrução
da
textualidade
Efeitos
de
sentidos
provocados pelos usos de
recursos linguísticos e
multissemióticos
(EF67LP30) Construção
da (EF89LP35) Construção de textualidade
(EF67LP31) textualidade
(EF89LP36) Relação entre textos
Relação entre textos.
Fonte: quadro elaborado pela pesquisadora - 2020

Na etapa do ensino médio, a BNCC amplia as possibilidades de procedimentos e
processos nas práticas de leitura e escrita autoral. A proposta do documento nesta etapa
da educação básica nas práticas de linguagem no campo da literatura está voltada a “[...]
levar os estudantes a ampliar seu repertório de leituras e selecionar obras significativas
para si, conseguindo apreender os níveis de leitura presentes nos textos e os discursos
subjacentes de seus autores” (BRASIL, 2018, p. 523).
O quadro sete apresenta um parâmetro de organização curricular em nível de
progressão com os objetos de conhecimentos apresentados na etapa do ensino
fundamental dos anos finais para os trabalhos do docente nas práticas de linguagem com
vista na formação do leitor.
Quadro 7 - BNCC – Ensino Médio – Língua Portuguesa
Campo de atuação: Artístico-literário
Práticas

Habilidade

Objetos de conhecimentos – possibilidades

PRÁTICAS

(EM13LP46)

Diversificar produções das culturas juvenis contemporâneas;

Leitura,

provocar efeitos de sentidos diversos na escrita de textos; ampliar

escuta,

(EM13LP47)

o repertório de clássicos brasileiros e estrangeiros com obras

produção de

(EM13LP48)

mais complexas que representem desafio para os estudantes do

textos (orais,

(EM13LP49)

ponto de vista dos códigos linguísticos, éticos e estéticos;

escritos,

(EM13LP50)

Estabelecer seleções em perspectivas comparativas e dialógicas,

multissemiótic

(EM13LP51)

que considerem diferentes gêneros literários, culturas e temas;

os) e análise

(EM13LP52)

apreciação crítica e estética; abordar obras de diferentes períodos

linguística/sem

(EM13LP53)
(EM13LP54)

históricos, Propor a leitura de obras significativas da literatura

iótica

brasileira; Encontrar outros tempos e espaços para contemplar a
escrita literária.

Fonte: quadro elaborado pela pesquisadora - 2020
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Outras possibilidades que podem ampliar o desenvolvimento de práticas literárias
é a reorganização curricular por meio dos itinerários formativos. Instituídos pela Lei nº
13.415/2017 de acordo com a Base Nacional Comum Curricular (2018, p. 475) “[...] é
necessário

reorientar

currículos

e

propostas

pedagógicas

–

compostos,

indissociavelmente, por formação geral básica e itinerário formativo”. Essa nova forma
flexível em reorganizar o currículo permite a existência de diferentes arranjos
curriculares, possibilitando serem constituídos por um ou mais áreas de conhecimento,
cabendo ao estudante no decorrer do ensino médio a escolha de quais itinerários cursarem.
Nesse contexto, a formação de um itinerário à formação literária pode favorecer e
fortalecer o ensino de literatura, assim como dar mais tempo ao leitor o contato com a
leitura de obras na sua integralidade e realização de práticas integral na vertente do
letramento literário. Esse arranjo curricular favorece um tempo maior e cria espaços para
o desenvolvimento de práticas literárias por “[...] vislumbrar outras formas de
organização curricular (como laboratórios de comunicação e de mídias, clubes de leitura
e de teatro, núcleos de criação artística e literária, oficinas culturais e desportivas etc.)”
(BRASIL, 2018, p. 489).
Mas, isso não significa que esse modelo bane as práticas de leitura de literatura
nas aulas de Língua Portuguesa quando os estudantes, por opção, escolher cursar um
itinerário de linguagem, se esse for oferecido pela escola, com organização curricular
voltada às práticas literária. Pelo contrário, arranjos como esses, ampliam possibilidade
para um trabalho articulado com o componente de Língua Portuguesa que favoreça a
efetivação dessas práticas.
Diante do exposto, a escola deve (re)pensar qual é o grau de importância que está
dando à formação literária do estudante, como são desenvolvidas as práticas de leitura e
letramento literário nas aulas de Língua Portuguesa e fora dela, conforme explica a
pesquisadora Zilberman (2009, p. 29) “Leitura e escola talvez devam recorrer à literatura
para retomar seu rumo e reavaliar seus respectivos propósitos”.
Embasada nas concepções teóricas dos estudiosos como Antonio Cândido,
Wofgang Iser, Marisa Lajolo, Regina Zilberman, Rildo Cosson, Josiane Maia, Teresa
Colomer, Rosemar Coenga dentre outros, é fundamental que a escola imprima no Projeto
Político Pedagógico um programa de leitura, com base solidificados na concepção de
leitura de literatura em todas as etapas da educação básica, definindo no currículo escolar
o papel do ensino de literatura e as práticas literárias em sala de aulas, e o papel da
biblioteca escolar como um espaço que fomenta e promova leitura.
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2.2 Letramento literário: conceitos e problematização

No Brasil, Mary Kato em seu livro No mundo da escrita: uma perspectiva
psicolinguística, publicado em 1986 apresenta o termo letramento, como consequência
para o domínio da língua da norma falada culta “[...] motivo por que, indiretamente, é
função da escola desenvolver no aluno o domínio da linguagem falada institucionalmente
aceita” (KATO, 2005, p. 7).
Na envergadura teórica do processo de alfabetização, o conceito de letramento
ganha força e notoriedade a partir dos estudos das pesquisadoras Leda Verdiani Tfouni,
Angela KLeiman e Magda Soares em suas respectivas publicações: Alfabetização e
Letramento (1995), Os Significados do Letramento (1995) e Letramento e alfabetização:
as muitas facetas (1998).
Nesses últimos vinte e cinco anos, são muitas as pesquisas desenvolvidas sobre
literatura. No campo do letramento literário, ganha destaque, em âmbito nacional, nas
pesquisas de Graça Paulino e Rildo Cosson, pesquisadores no campo da formação de
leitores, letramento literário, Alfabetização, Leitura e Escrita.
Em Mato Grosso, Rosemar Coenga, apresenta-se como um dos estudiosos com
grande relevância nas pesquisas que abordam a promoção de leitores literários na
perspectiva do letramento. Para o autor o termo letramento “O Termo designa o processo
não apenas de ensinar a ler e escrever, codificação e decodificação de símbolos, mas o
domínio de habilidades relativas às práticas de leitura e escrita” (COENGA, 2010, p. 29).
Cosson (2018a, p. 23) explica que “[...] devemos compreender que letramento
literário é uma prática social e, como tal, responsabilidade da escola”. Nessa reflexão
Coenga (2010, p.30) contribui ao afirmar que na dimensão social “O letramento implica
o uso social e autônomo das habilidades de leitura e de escrita, em um contexto específico,
de forma a atender às necessidades, valores e práticas sociais de seus usuários.” Para os
autores a leitura literária deve ser ensinada, organizada em práticas de leitura com objetos
e objetivos claros à formação humanizadora do estudante, de modo a promover o
letramento.
A pesquisadora Dalma Flávia Barros Guimarães de Souza em sua dissertação de
mestrado intitulada “Letramento literário: a escola como espaço privilegiado para
formação de leitores” (2015, p. 20) defende que “[...] a literatura deve ser desvinculada
da concepção errônea de que serve apenas para entretenimento e prazer, pois representa
papel maior na escola”. Para a pesquisadora quando a escola em suas práticas de leitura
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encarrega o estudante ao desenvolvimento de atividades de leitura obrigatória, a literatura
deixa de ser prazerosa e passa a ser um desconforto, porque esse tipo de proposta
metodológica por não estar articulado com o desenvolvimento da formação crítica do
leitor não promove o letramento literário.
Contribuindo com o conceito de que o a leitura pode ou não ser prazerosa, Iser
(1999, p. 10) afirma “[...] que a leitura só se torna um prazer no momento em que nossa
produtividade entra em jogo, ou seja, quando os textos nos oferecem a possibilidade de
exercer as nossas capacidades”. Daí a necessidade da escola desenvolver práticas de
leitura no viés do letramento literário, possibilitando aos estudantes conhecer e participar
da realidade em que estão inseridos.
A literatura faz parte da vida dos jovens, seja na tela do tablete, do e-book, séries,
novelas, na música, nos filmes, nos mangás, nos jogos, na arte e cada vez mais criando
um estreitamento nas experiências dos leitores, “[...] porque eles a produzem no ato da
simulação, aparentemente vivenciando a narrativa ficcional de um modo muito mais
intenso do que aquela tradicionalmente atribuída à leitura solitária de um romance”
(COSSON, 2018b, p. 22). Segundo o autor, os jovens continuam lendo obras literárias
escritas, no entanto os propósitos não são os mesmos da escola, tampouco valorizado
socialmente.
Nesse aspecto é preciso que a escola e os professores rompam com o paradigma
da leitura de literatura ser apenas convencional e linear e busquem novas maneiras para
os estudantes se apropriarem do literário, na compreensão que leitura do texto de literatura
se diferencia da exigida para os gêneros textuais, como uma receita, um texto jornalístico,
crônicas, uma mensagem etc.; para a leitura de um texto literário se exige do leitor um
olhar mais criterioso, específico, atento a obra, relacionando a visão de mundo.
Como destacamos anteriormente no texto, é a escola que tem a obrigação de
ensinar o estudante a ler melhor, ler literatura literária. Não desmerecendo a esfera
familiar, que pode e deve contribuir nesse processo, mas cabe à escola fornecer “[...]
instrumentos necessários para conhecer e articular com proficiência o mundo feito de
linguagem” (COSSON, 2018a, p. 30).
Mas como a escola pode ensinar literatura sem que ela perca sua função
primordial? O livro Letramento literário: teoria e prática do pesquisador Rildo Cosson,
publicado em 2018 discute proposta metodológica de ensino de literatura inseridos dentro
da concepção de letramento literário. A proposta do autor com as práticas de leitura atende
as necessidades do professor quanto à apropriação da literatura por meio da leitura de textos
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de literatura imbricando a formação leitora do estudante, por apresentar práticas de
letramentos, com sequências de atividades denominadas sequência simples e sequência
ampliada. Segundo o autor, a proposta vem ao encontro do ensino de literatura sem que
ela seja descaracterizada “[...] sem transformá-la em simulacro de si mesma que mais
nega do que confirma seu poder humanização” (COSSON, 2018a, p. 23).
As pesquisadoras Aparecida Paiva, Graça Paulino e Marta Passos (2006) apontam
como alguns fatores podem dificultar o processo para o desenvolvimento pleno do
letramento literário nos anos iniciais do ensino fundamental: “[...] a formação dos
professores, os tempos escolares destinados para o trabalho com a leitura literária, a
produção literária disponível, o sistema de avaliação” (PAIVA; PAULINO; PASSOS,
2006, p.8).
Esses desafios se estendem nas outras etapas da educação básica, como no ensino
médio que ainda está presa ao cumprimento de programas do ensino linear, já destacado
neste texto e confirmado por Cosson (2018): “No ensino médio, o ensino de literatura
limita-se à literatura brasileira, [...] cânone e dados biográficos dos autores, acompanhada
de rasgos teóricos sobre gêneros, formas fixas e alguma coisa de retórica em uma
perspectiva para lá de tradicional” (COSSON, 2018a, p. 21).
Seja no ensino fundamental ou médio, para o autor, o ensino de literatura deve
tomar o seu lugar de direito na escola, que já por algum tempo tem sido apagado ou
desprezado. A promoção de práticas de leitura na vertente do letramento literário,
segundo Cosson (2018a, p. 17) permite que a literatura cumpra sua função de humanizar,
possibilitando ao leitor vivenciar sua experiência literária e compreender o mundo pela
experiência do outro. Para restituir a literatura o seu lugar central como processo
educativo, requer desmistificar sua imagem construída já por muito tempo de uma
disciplina a ser aprendida.
Para além da escolarização, a leitura de textos literários na sua integralidade
permite uma infinidade de interação com os outros, proporciona sensações que permite
enxergar o sentido pleno do mundo real para além de proporcionar o prazer, permite ao
leitor se encontrar como ser humano (TODOROV, 2016, p. 10-12).
E, nesse sentido a literatura promove o experimento de experiências únicas,
proporciona ao leitor se manifestar quanto ao que sente, pensa e lhe autoriza a discutir e
refletir livremente sobre temas, considerado em alguns momentos da história social e
política, por algumas instituições de ensino, polêmicos, perigosos e proibidos. No ato de

58
liberdade, os textos literários concedem ao leitor, por meio dessas experiências literárias,
o poder de escolha.
A Base Nacional Comum Curricular (2018) reconhece que o texto literário se
apresentava como um plano de fundo no desempenho, um papel secundário para o ensino
e no processo de ensino; entretanto, enfatiza a importância do trabalho dos textos
literários a favor do ensino de literatura por acentuar a necessidade da escola intensificar
as experiências dos estudantes, por meio das práticas sociais, que consistem no exercício
de ler e escrever textos de literatura, atribuindo sentidos ao leitor.
É nessa direção de construção de sentidos que os pesquisadores Graça Paulino e
Rildo Cosson (2009, p. 69) compreendem que a Leitura e a Escrita são indissociáveis.
Posto assim, é preciso compreender como se constitui a formação literária do leitor e “[...]
descrever o processo de leitura como interação dinâmica entre texto e leitor” (ISER, 1999,
p.10).
De acordo com a legislação brasileira instituída pelo Decreto nº 6.253, de 13 de
novembro de 2007, o turno escolar em tempo integral se caracteriza com a ampliação da
“jornada escolar com duração igual ou superior a sete horas diárias, durante todo o
período letivo, [...] (Brasil, 2007). Para além da ampliação da jornada escolar, a escola de
educação em tempo integral exige uma organização curricular com execução de uma
proposta pedagógica que assegure o desenvolvimento integral do estudante, apoie seu
projeto de vida e sua permanência na escola. Outro aspecto relevante é a oferta de no
mínimo três refeições diárias aos estudantes, garantido pelo Programa de Alimentação
Escolar (PNAE).
O próximo subitem apresentaremos o processo de implantação das escolas de
educação em tempo integral no Estado de Mato Grosso, a adesão ao Programa de
Fomento do Governo Federal e o desenho curricular das Escolas Plenas.

2.3 Reflexões sobre a formação do leitor

Para falar da formação do leitor, vale retormar a difusão do livro na Europa no
período do século do VXIII a XIX. É nesse período que a população de massa passa a ter
acesso maior a literatura. Segundo as autoras Marisa Lajolo e Regina Zilbermem (1998),
pode-se descatar a implantação de uma política de fortalecimento ao domínio de
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habilidade leitora como responsabilidade da escola; a descentralização no gerenciamento
do Estado sobre obras produzidas, ampliando os horizontes comerciais do mercado de
livro com ensaios nos moldes do capitalismo; a instituição de uma estrutura de família
burguesa propícia à prática da leitura.
Segundo o entendimento das autoras: “É no interior desse moderno modelo de
família que se intensifica o gosto pela leitura, por consistir em atividade adequada ao
contexto de privacidade própria e a via doméstica” (LAJOLO e ZILMBERMAN, 1998,
p. 16). Outro fator que contribuiu para a multiplicação do livro, ainda segundo as autoras
Marisa Lajolo e Regina Zilbermem (1998) foi o barateamento da produção das obras,
possibilitado pelas novas tecnologias.
Quanto à dimensão da produção do livro, os estudos de Chatier (1998, p. 110)
explicam que “A multiplicação dos livros é garantida, primeiro, pela invenção de
Gutenberg, segundo, no século XIX, pela industrialização da atividade gráfica e, enfim,
no século XX, pela multiplicação das tiragens graças aos livros de bolso”. Segundo o
mesmo autor (1998, p. 17), o século VXIII, conhecido como século das Luzes,
legitimizou, a partir de então, ao leitor a capacidade para emitir suas ideias, pensamentos,
opiniões, julgamentos dos discursos escritos apresentados.
O pesquisador Roger Chatier explica que o leitor, a partir desse século, assume
“um comportamento mais variado e mais livre” e as práticas de leitura são caracteizadas
como sendo “[...] uma história da liberdade na leitura” (CHATIER, 1998, p. 78). Nesta
perspectiva da formação de um leitor liberto, a prática de leitura na sociedade burguesa,
decorrente da instalação da economia capitalista ganha evidência. E a disseminação da
leitura se expande na escola com a alfabetização sendo obrigatória constitucionalmente
“nas nações modernas”. (ZILBERMAN, 2009, p. 25).
Por conta das relações do Capitalismo com as mudanças no mercado industrial,
ocorridas na metado do XIX, os países desenvolvidos viram-se obrigados a priorizar a
Educação, assegurando à população em massa o ensino público com qualidade e
erradicando o analfabetismo. Meta que passa a ser prioridade do Estado.
No entanto, segundo os estudos de Otaíza Romanelli (2010), assumir esse
posicionamento é consequência imposta pelas exigências do capitalismo industrial por
conta do aumento da necessidade de consumo. De acordo com a autora “Onde, pois, se
desenvolvem relações capitalistas, nasce a necessidade da leitura e da escrita, como prérequisito de uma melhor condição para concorência no mercado de trabalho”
(ROMANELLI, 2010, p. 62).
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No Brasil, a criação do cenário para favorecimento para formação ocorre
precisamente nos meados do século XIX. De acordo com Marisa Lajolo e Regina
Zilbernam (1998) com a instalação da mornaquia no Rio e Janeiro, é que se obteve
espaços propícios para a difusão da prática de leitura, fortalecendo os primeiros leitores
brasileiros e, a criação de algumas livrarias e bibliotecas passa a apresentar indícios
favoráveis para uma sociedade com essa prática.
Contudo, por influência do modelo da burguesia europeia, de acorodo com a tese,
intitulada “A literatura e a escola: um estudo sobre os modelos de educação literária do
ensino médio em escolas públicas de Salvador”, do Doutor Oton Magno Santana dos
Santos (2017, p. 47) argumenta que no Brasil “A leitura passou a ser veiculada por
mecanismos de controle, gerenciados pela nova classe e atendia a uma economia de
mercado [...], as formas tradicionais de apropriação vão sendo substituídas à medida que
surgem os mais variados tipos de leitores.”
Com a forte urbanização no Estado, a globalização e as reformas educacionais
ocorridas no Século XX, o processo de formação de leitor se acentua. De acordo com
Zilberman (2009, p. 14): “Da alfabetização, tarefa que a escola desempenhou
burocraticamente desde seus inícios, passou-se à necessidade de letramento, sobretudo de
letramento literário”. Nesse pressuposto, Colomer (2007, p. 30), aponta para um novo
modelo de ensino de literatura literário a ser instaurado, partindo da “[...] reflexão
educativa das últimas décadas: o objetivo é desenvolver a competência interpretativa e é
necessária fazê-lo através da leitura.”
A partir da década de 30, se inicia uma série de movimentos e implantações de
políticas públicas a favor da promoção de um ensino com qualidade:
•

a criação do Ministério de Educação e Saúde Pública em 1931;

•

o Manisfesto dos Pioneiros da Educação Nova em 1932;

•

a nova Consituição Brasileira e a criação da Universidade de São Paulo
(USP); em 1934;

•

pelo Decreto nº 53.465 cria-se o Programa Nacional de Alfabetização (PNA)
em 1964;

•

a criação do Ministério da Cultura em 1985;

•

o Instituto Nacional do Livro (INL) e o Plano Decenal de Educação para
Todos criado em 1993;

•

a Lei de Diretrizes e Base Nº 394 em 20 de dezembro de 1996 (LDB);
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•

os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) em 1997;

•

a homologação da Lei Nº 11.274 de fevereiro de 2006 e a publicação
preliminar do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH)
no mesmo ano;

•

a criação do Programa Mais Educação e o lançamento do Plano de
Desenvolvimento da Educação (PDE/ ESCOLA) em 2007;

•

a aprovação do Plano Nacional de Educação (PNE) pela Lei nº 13005/2014
em 2014;

•

o lançamento do Programa de Fomento à Implementação de Escolas em
Tempo Integral (EMTI) pela Portaria Nº 1.145 em 10 de outubro de 2016;

•

a reforma do Novo Ensino Médio pela Lei Nº 13.415 de 16 de fevereiro de
2017, instituía a homologação da Base Nacional Comum Curricular BNCC,
etapa Ensino Fundamental em 2017 e da etapa do Ensino Médio em 2018.

Por meio das políticas públicas, no decorrer desses anos, o Brasil vinha
apresentando queda na taxa de analfabetismo da população de quinze anos ou mais. De
acordo com os dados demográficos apresentados pelos estudos realizados pelo Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (IDEB), apresentados no
Mapa do Analfabetismo no Brasil a taxa de analfabetismo no Brasil saiu do patamar de
65,3% em 1900 para 13,6% em 2000, chegando em 6,6% em 2019, conforme os dados
apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Figura 6 – Tabela de Analbetismo no Brasil -1900/2000

Fonte: Mapa do Analfabetismo no Brasil a taxa de analfabetismo no Brasil – IBDE
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Gráfico 1 – Taxa de analfabetismo no Brasil -2019

Fonte: IBGE - 2019.

Mesmo com registros de índide de analfabetismo em queda no Brasil, faz-se
necessário refletir em relação aos números, sendo que aproximadamente 13.869.710
pessoas, considerando que a população brasileira em 2019 estimava em 210.147.125
residentes não se constituiram leitoras, mesmo com o fortalecimento de políticas públicas
voltadas para um país alfabetizado. Outro índice preocupante é o da proficiência, pois
dos 2.167.360

estudantes matriculados no quinto ano do ensino fundamental que

realiazaram a Prova Brasil em 2017, segundo os dados do QEdu8, 33% apresentaram
índice baixo em leitura e interpretação em Língua Portuguesa e insuficiene, abaixo de
149 pontos e 13% com índice insuficiene.
Esses dados revelam que para além de programas de fomento às escolas, de
distribuição de livros, incentivo à formação de professores; a escola precisa dar sentido à
cultura escrita no ato de ler e escrever. Outra questão relevante, segundo Josiane Maia
(2007) que merece atenção neste contexto da construação da leitura é o fator que:
Nem toda criança alfabetização é leitora, nem tampouco o tão almejado
desenvolvimento da leitura acontece nos anos subsequentes à escolarização,
apesar de a leitura constituir a atividade mais corriqueira em todas as

8

QEdu é um portal, desenvolvida pela Meritt e Fundação Lemann, com objetivo de permitir a sociedade
brasileira acompanhar o desempenho e aprendizagem dos estudantes das escolas das esferas administrativas
da rede pública e privada. As informações encontradas no portal migram a partir das avaliações externas
do Governo Federal e do Censo Escolar. do e para o Brasil. Confira abaixo as informações disponíveis, já
com “links” diretos para os dados do Brasil:
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disciplinas apesar de ser o ojbeto de estudo da disciplia Língua Portugueasa.
(MAIA, 2007, p.33).

É verdade que com a expanção das escolas da rede pública no século XX, cresceu
o número de matrículas de estrudantes pertencentes às classes populares. De lá pra cá, o
acesso ao livro alargou e nesse movimento, o processo para a formação do leitor. Nesse
viés formativo, políticas de alfabetização, programas e projetos implantados no sistema
de ensino, inclusive com parceiras com a iniciativa privada foram criados em
favorecimento à democratização e distribuição do livro, acesso a leitura de literatura, a
leitura nas biblitecas tais como:
•

o Programa Nacional de Incentivo à Leitura (PROLER) criado em 1992;

•

o Plano Nacional do Livro e da Leitura (PNLL) instituído em 2006;

•

o Programa de Formação Continuada de Professores dos Anos/Séries Iniciais
do Ensino Fundamental (Pró-letramento) criado em 2005;

•

a Política Nacional de Leitura e Escrita (PNLE) em 1985 com a edição do
Decreto nº 91. 542;

•

o Programa Nacional Biblioteca da Escolar (PNBE) dessenvolvido desde
1997;

•

o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) instituído pela
Portaria nº 867 de 4 de julho de 2012;

•

o Programa Gestão da Aprendizagem Escolar (Gestar) lançado em 2006;

•

o Projeto TRILHAS criado pelo Instituto Natura em 2006 e implementao
como políticas pública ao 1º ano do Ensino Fundamental em 2011;

•

a Política Nacional de Alfabetização (PNA) em 2019;

•

o Programa Conta Pra Mim lançado em dezembro de 2019.

Todos esses programas, políticas de alfabetização e projetos mencionados têm
ganhado espaços para a efetivação de políticas públicas a favor da formação do leitor
literário. O avanço dessas políticas, com o fortalecimento do programa PNBE tem
permitido aos pequenos leitores da educação infantil, das escolas públicas, por meio de
práticas de leitura em sala de aula, frequência na biblioteca escolar ou a leitura familiar,
que vários clássicos da literatura tornem-se acessíveis.
E, histórias como O Gato do Mato, de Sebastião Geraldo Nunes; O Bicho
Folharal, de Angela Maria Cardoso Lago; Travadinhas, de Eva Fumari; O Piolho, de
Bartolomeu Campos de Queiróz; Um Avião e um Viola, de Ana Maria Martins Machado;
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Segredo, de Ivan Batista de Araujo, A Casa Sonoleta, de Audrey Wood, passam a compor
seus repertórios literários.
Obras de autores Ariano Suassuna, Marina de Mello e Souza, Milton Assi
Hatoum, Maria Terezinha de Mello Eboli, Adriana Falcão, João Proteti, Naomi Adler,
Kátia Canton, Luiz de Alvarenga Galdino, Mauricio Veneza da Silva, disponíveis nas
bibliotecas escolares do país, estão cada vez mais próximas aos estudantes do ensino
fundamental e médio e por meio de práticas de leitura estão sendo estabelecidas relações
mais íntimas entre obra e leitor.
É indiscutível que as políticas públicas de incentivo à leitura estão voltadas à
expansão do livro e a formação leitura de literatura. O Programa Nacional Biblioteca da
Escola desde 1997 tem feito um esforço para a difusão da literatura na escola. O Relatório
de Monitoramento Programa Nacional Biblioteca da Escola do Tribunal de Contas da
União

(2004)

apontou

que

em

todo

país

foram

distribuídos

26.716.147

acervo/obras/coleções literárias às escolas entre os anos de 1999 a 2004.
Ainda de acordo com as informações no site do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE) em: 2005 o PNDB distribuiu acervo com vinte
títulos diferentes para todas as escolas públicas com oferta do 1º ao 4º ano do ensino
fundamental;
• 2006 foram contempladas com a distribuição de 75 títulos de literatura 46.700
escolas com oferta dos anos finais do ensino fundamental;
• 20099 o PNBE atendeu todas as escolas públicas com oferta dos anos finais do
ensino fundamental (6º ao 9º ano) e às do ensino médio;
• 2010, Programa distribuiu às escolas 82.350
• obras de orientação pedagógica aos docentes do ensino regular e de
atendimento
• educacional especializado;
• 2011 foram distribuídos 112.458 acervos para estudantes dos anos finais do
ensino fundamental e do ensino médio;

9

De acordo com o PNDE, o Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) a partir 2007 deixou de se
referir ao ano de aquisição, passou a referir-se ao ano de atendimento. Com esta mudança os livros do
PNBE 2008 foram adquiridos em 2007.
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• 2012 o Programa direciona a distribuição do acervo literário às escolas públicas
com oferta dos anos iniciais do ensino fundamental, educação de jovens e
adultos e educação infantil;
•

2013 e 2014 foram distribuídos, conforme demostra os dados no quadro VIII,
para todas as etapas da Educação Básica das escolas públicas, por meio do
PNBE, 26.820.546 livros em 377.295 unidades escolares, permitindo que
43.313.521 estudantes em todo território nacional tivessem acesso e leitura
das mais diversas obras literárias.
Figura 7 – PNBE: Distribuição de livros no território nacional em 2013 e 2014

Fonte: Portal do Mec

Com o Decreto nº 9.099 publicado em 18 de julho de 2017, o Programa Nacional
Biblioteca da Escola (PNBE) é descontinuado e o Programa Nacional do Livro e do
Material Didático (PNLD) assume, a partir de 2018, as ações de aquisições e distribuição
dos livros literários nos mesmos moldes de escolhas, aquisição e distribuição dos livros
didáticos às escolas brasileiras. Essa unificação de ações do PNLD trouxe autonomia para
as escolas quanto à escolha das obras literária por categoria. O MEC “[...] pensando
especialmente na ampliação de oportunidades de acesso e leitura dessas obras por nossos
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(as) estudantes [...]” (BRASIL, 2018, p.7) disponibiliza o Guia PNLD – Literário com
informações, critérios de avaliação e orientações que facilitam a escola no processo de
escolhas dos livros literários.
O quadro a seguir apresenta a distribuição dos acervos literários.

Quadro 8: Distribuição por categoria dos acervos literários.
Categoria 1 a 4

Acervos para sala de aula

1 e 2 - Creche- 0 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses

20 obras

3 - Pré-escola - 4 anos a 5 anos 11 meses

25 obras

4 - Anos Iniciais EF - 1º ao 3º ano

35 obras

Categoria 5 e 6

Acervos para biblioteca

5 - Anos Iniciais EF - 4º e 5º anos

50 obras

6 - Ensino Médio - 1ª a 3ª séries

50 obras

Categoria 5 e 6

Livros do Aluno

5 - Anos Iniciais EF - 4º e 5º anos

2 obras por aluno

6 - Ensino Médio - 1ª a 3ª séries

2 obras por aluno

Fonte: FNDE-MEC - 2020

Com a ressignificação do PNLD o objetivo do Programa em distribuição de livros
didáticos às escolas de Educação Básica da rede pública passa a ter uma amplitude maior,
promovendo a universalização no ambiente escolar ao direito do estudante ter acesso à
literatura. De fato, o Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) se
constitui ações de políticas públicas voltadas para a formação de leitores literários.
No entanto, Josiane Maia (2007, p. 40) chama atenção à reflexão “[...] que
medidas governamentais que garantem a remessa de livros às escolas públicas, por si só,
não constituem mecanismo eficazes de democratização de leitura [...]”. Para a autora, o
estrangulamento da política de distribuição de livros de literatura à escola está no processo
formativo do professor enquanto leitor; na constituição de seu repertório literário a partir
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das obras que a escola possui; de como se dá as escolhas das obras e quais os recursos
metodológicos a serem utilizados nas práticas de leitura e qual a intencionalidade para a
formação do leitor.
Essa reflexão se materializa no Relatório de Monitoramento Programa Nacional
da Biblioteca da Escola (2006) que apresenta o índice de 28,9% de professores das
escolas públicas que participaram da pesquisa de monitoramento em 2004 não receberam
capacitação para a utilização dos livros nas práticas de leitura. Os índices dos resultados
das avaliações externas, “mostram que a proficiência de leitura dos estudantes brasileiros
encontra-se muito abaixo do esperado em um país que vem exibindo elevação em suas
posições econômicas internacionais” (PAULINO e COSSON, 2009, p. 62).
Convém lembrar que o Brasil, de acordo com o Relatório Brasil no Pisa 2018 –
versão preliminar (2019), ocupa a faixa no ranking de proficiência de leitura de 55º e 59º
na posição geral em relação aos 79 países da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE) que participaram da avalição do Programme for
International Student Assessmen (Programa Internacional de Avaliação). O

Relatório

também aponta que o Brasil, apesar da melhoria na média da proficiência nos últimos
dezoito anos, com 413 pontos na avaliação do Pisa em 2018, 17 pontos de diferença em
relação à edição de 2000, o Estado está 74 pontos abaixo da média dos países da OCDE
e, “Cerca de 50,0%

dos estudantes brasileiros alcançaram o Nível dois ou acima em

letramento e leitura, em contraste a 77,4% dos estudantes dos países da OCDE.
O quadro nove e a figura oito apresentam a pontuação dos estudantes brasileiros
na avaliação do Pisa entre os anos de 2000 a 2018, considerando como parâmetro a média
para a escola de Leitura estabelecida pelo OCDE e não a posição do Brasil na média de
proficiência.
Quadro 9: Pontuação dos estudantes brasileiros na avaliação do Pisa nos últimos 18 anos.

Métrica para a escala de
Leitura
(OCDE) -500
pontos (desvio-padrão de
100 pontos)

Programme for International Student Assessmen
PISA
2000

2003

2006

2009

2012

2015

2018

BRASIL

396

403

393

412

407

407

413

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora - 2020
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Figura 8: Posição do Brasil na média de proficiência na escala de 250 a 500 - PISA

Fonte: Relatório Brasil no Pisa 2018 – versão preliminar - 2019

Outro dado importante a considerar é a faixa de proficiência no Enem em 2019.
De acordo com a sinopse estatística do ENEM emitida pelo Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), em relação ao desempenho em
redação, somente 4,56 % dos estudantes alcançaram a faixa de proficiência de 900 a 1.000
pontos e em Mato Grosso o desempenho foi menor, apenas 3,68% dos 62.052 estudantes
participantes do ENEM.
Quadro 10 – Desempenho em Redação dos Participantes do Enem – 2019 do Brasil e Mato Grosso.

Fonte: Inep (2019)

Quadro: Elaborada pela pesquisadora - 2020

Os planos governamentais voltados à democratização dos livros fazem parte do
processo de construção de políticas públicas voltadas ao direito de todos experimentarem
a literatura. Mas é preciso, segundo Colomer (2007, p. 105) (re)pensar sobre “[...] a ideia
de que basta dar livros às novas camadas sociais que não os possuem, como se estivessem
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conscientemente ansiosas para tê-los [..]”, é suficiente para que se forme leitores. As
campanhas de formação de leitores promovidas pelo Governo, além de serem importantes
e fundamentais para a formação literária do leitor, precisam ser fortalecidas e
intensificadas.
Apesar da redemocratização na expansão do livro ter ampliado as classes
populares, o Relatório da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil na sua 4ª edição,
publicado em 2016, revela que os maiores consumidores de livros são aqueles com renda
familiar maior de dez salários mínimos.

Gráfico 2: consumidores livros por renda e classe

Fonte: Retratos da Leitura no Brasil na sua 4ª edição, publicado em 2016.

Ainda que seja a última edição publicada em 2016, a pesquisa Retratos da Leitura
no Brasil traz uma informação interessante e relevante quanto ao poder aquisitivo e a
classe social dos leitores consumidores de livros físicos. Essa evidência pode ser notada
nas entrevistas concedidas à redes de televisão, quando personalidades, pesquisadores,
jornalistas, médicos, políticos entre outros, possivelmente com renda igual ou superior a
indicado na pesquisa, lançam mão de suas bibliotecas pessoais como pano de fundo.
Os livros expostos legitimam a figura de um leitor e endosam o discurso
apresentado. Essa representação de poder que o livro concede ao leitor é confirmada nos
estudos de Roger Chartier (1998) quando afirma que “O livro indicava autoridade, uma
autoridade que decorria, até na esfera política, do saber que ele carregava. [...] Pela
representação do livro, o poder funda-se sobre uma referência ao saber” (CHARTIR,
1998, p. 84).
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O fato da classe menos favorecida não serem os maiores consumidores do
mercado de livros impressos, não significa que seu acesso seja menor do que as classes
mais favorecida, como explica Lajolo (1989, p. 64). “Os textos a que a tradição reserva o
nome de literatura, embora nascendo e uma elite e a ela dirigidos, não costumam confinarse às rodas que detêm o poder”. Nesse sentido, Zilberman (2009) afirma:
Examinada a história da leitura desde a perspectiva de seus compromissos com
a sociedade, evidencia-se que a prática leitora não independe dos interesses
econômicos que a acompanham, decorrentes das necessidades do mercado dos
bens culturais, produtor de obras destinadas ao consumo e a seu descarte,
estejam ou não comprometidas com a literatura de massa” (ZILBERMAN,
2009, p. 25).

Independente da classe social e econômica a quais o leitor pertença, sendo ou não
um consumidor do livro impresso ou digital, a escola tem o compromisso com o ensino
de literatura e com a formação do leitor literário. Cabe a esta instituição de ensino
recuperar e resgatar seu papel original quanto à responsabilidade, não apenas de facilitar
ao estudante acesso ao livro, mas também com seu processo formativo. Isso significa que
a literatura, em especial a literária, precisa estar mais presente nas práticas de leitura da
escola, da sala de aula, do professor de Língua Portuguesa e outros mediadores da leitura;
considerando que “[...] é literatura de ficção, na sua globalidade, que deflagra a
experiência mais ampla da leitura, sua presença no âmbito do ensino provoca
transformações radicais que por isso mesmo, são imprescindíveis” (ZILBERMAN, 2009,
p. 36).
Concordando com a autora, os pesquisadores Adriana Demite Stepnhani e Robson
Coelho Tinoco (2010) levantam uma discussão quanto a responsabilidade do professor
na difusão da literatura: “Se a literatura é um direito, e boa parte da responsabilidade de
difusão está nas mãos dos professores e demais profissionais da educação, o respeito a tal
direito se dá na busca de transformá-la acessível a todos” (STEPNHANI e TINOCO,
2010, p.100).
Nessa lógica a BNCC vem ao encontro do pensamento dos autores, quando aponta
que a organização curricular, envolve práticas de linguagem significativas ao estudante,
inserida no contexto de situações da vida social. Também enfatiza que o tratamento dado
às práticas leitoras implica na perspectiva da compreensão das dimensões interrelacionadas às práticas de uso e reflexão, na potencialização das aprendizagens quanto
ao desenvolvimento da competência leitora (BRASIL, 2018).
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2.4 Os espaços de leitura na escola para a formação do leitor literário

A Web, com sua capacidade de transitar informações em tempo real, possibilita
que pessoas de diferente parte do globo terrestre se conectem. Esse fenômeno tem
promovido, desde a sua criação, no século XX, mudanças comportamentais, econômicas
e sociais no mundo todo. No campo da leitura não é diferente, “O computador afeta
profundamente o mundo literário” (LAJOLO, 2001, p.116).
São inúmeros textos literários, artigos e outros gêneros textuais disponíveis para
os leitores em bibliotecas virtuais e sites de pesquisa. Hoje não é mais preciso recorrer a
Barsa10 para fazer uma pesquisa ou a um dicionário para encontrar o significado de uma
palavra ou a tradução de um texto escrito em uma língua estrangeira, basta digitar no
Google o que deseja pesquisar e em poucos segundo terá vários resultados.
Para os leitores de “tela”, os espaços de leituras não se limitam apenas a biblioteca
física e os livros podem estar em outros lugares e ao mesmo tempo na direção de seus
olhos. Segundo Chartier (2009, 119), “A biblioteca eletrônica permite, por sua vez,
compartilhar aquilo que até agora era oferecido apenas em espaços onde o leitor e o livro
deveriam necessariamente estar juntos. [...]”. Obras clássicas como A Cartomante, de
Machado de Assis; Helena, de José de Alencar; A Divina Comédia, de Dante Alighieri e
os poemas de Fernando de Pessoas, por exemplo, estão disponíveis na rede por meio do
Portal Domínio Público da Biblioteca digital do Brasil de livre acesso a todos os leitores.
Significa então que as bibliotecas públicas, bibliotecas escolares, salas de leituras,
clubes e rodas de leituras são dispensáveis na era da internet? Não. A biblioteca física e
outros espaços de leitura são essenciais para aprendizagem dos estudantes e indispensável
para a formação do leitor, em particular a biblioteca escolar. Para Petit (2012): “A
biblioteca é particularmente qualificada para dar lugar às várias facetas da leitura, a seu
caráter complexo, múltiplo, facilitando ao mesmo tempo as passagens a outras práticas,
quando se trata de uma mediateca” (PETIT, 2012, p. 273).
Mais que um lugar onde tem um amontoado de livros antigos e contemporâneos,
a biblioteca é um espaço onde a história sempre está viva e no tempo presente, onde os
livros promovem o compartilhamento de experiências vividas pelo leitor e as que
possivelmente ainda viverão.

10

Criada pela americana Dorit Barett, a enciclopédia Barsa foi criada em 1964, lançada no Brasil em
1964.
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A Lei nº 12.244 de 24 de maio de 2010 universaliza as bibliotecas nas instituições
de ensino no Brasil com carência de prazo de 10 anos para que a Lei já citada seja
cumprida. Os dados do censo escolar de 2010 disponível no Qedu, em comparação com
os dados de 2018 revelam a necessidade de maior investimento em infraestrutura da
biblioteca escolar tanto do poder público quanto das instituições de ensino privado. Sendo
que no decorrer de oito anos, houve um aumento de 4% no número de escolas com
biblioteca na administração pública, enquanto, na privada, houve um decrescimento de
3% , conforme apresenta os dados no 11.
Quadro 11: percentagem de escolas públicas e privadas que possuem bibliotecas.

Censo Escolar – 2010 – Brasil
Pública/Privada

Administração

Urbana/Rural

Localização

194.939

Nº de escolas

33%

Bibliotecas

Estadual

Privada

Urbana/Rural Urbana/Rural
158.710

36.229

27%%

60%

Censo Escolar – 2018 – Brasil
Administração
Localização
Nº de escolas
Bibliotecas

Pública/Privada
Urbana/Rural
181.939
37%

Estadual

Privada

Urbana/Rural Urbana/Rural
141.298

46.641

31%

57%%

Fonte: Elaborado pela pesquisadora - 2020

Na rede de ensino do estado de Mato Grosso, de acordo com o levantamento feito
no QEdu – com base nos dados do Censo Escolar de 2018, os índices são melhores em
comparação em nível de Brasil. Das 771 escolas, 76% possuem bibliotecas, sendo 88%
localizadas nos centros urbanos e 47% na zona rural, atingindo em relação ao índice do
Brasil um aumento de 39% de escolas estaduais com biblioteca, o que explica o índice de
proficiência em leitura dos estudantes participantes nos últimos três anos da Prova Brasil
que está 50% tanto para os alunos do 5º ano quanto do 9º ano do ensino fundamental,
conforme demostra o quadro XIII.
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Quadro 12: nível de proficiência em leitura dos estudantes de Mato Grosso - Prova Brasil.

Mato Avaliação

2013

2015

2017

Proficiência

5º ano

9º ano

5º ano

9º ano

5º ano

9º ano

Avançado

10%

2%

14%

3%

18%

5%

Proficiente

25%

16%

34%

20%

36%

25%

Básico

38%

52%

37%

54%

33%

50%

Insuficiente

27%

30%

15%

23%

13%

20%

Inscritos

17.200

36.474 463.193 32.075 453.049 33.015

15.012

27.463 418.326 24.681 413.206 27.411

Participantes

Fonte: Elaborado pela pesquisadora - 2020

Para a pesquisadora Petit (2012, p. 274) mesmo com a existência de “Programas
Nacionais de Leitura”, os poderes públicos de países emergentes parecem desconhecer a
importância de uma biblioteca, a formação de bibliotecários e atuação deles na mediação
entre o livro e o leitor. A biblioteca é o lugar de experiências, de formação, de aprendizado
e deve ser um espaço de leitura, de prazer, de pesquisa, porque não dizer cultural; seja ela
pública, itinerante, comunitária ou escolar.
Ainda de acordo com Ezequiel Theodoro da Silva (2009, p. 198) “[...], o
planejamento e a efetivação da biblioteca escolar requerem uma mudança de mentalidade
por parte dos educadores, [...] gestão e desenvolvimento dos projetos educacionais”.
Significa que a escola, além de disponibilizar ambientes de leitura, precisa ter professores,
bibliotecários e outros profissionais mediadores de leitura que compreendam seus papéis
nesta função; se esses profissionais não estiverem engajados no projeto de leitura da
escola, se os professores não são leitores; a formação do letramento literário do estudante
pode ser prejudicada.
Para as pesquisadoras Souza e Serafim (2012, p. 24) “O papel da escola está
diretamente ligado ao papel do professor como mediador do processo de aquisição de
uma cultura letrada pelos alunos, que vai desde sua alfabetização ao seu conhecimento de
mundo”. Nessa lógica é preciso que o professor como mediador no processo da formação
do leitor avalie constantemente sua prática de leitura, os critérios de escolhas de textos
literários, os procedimentos e as estratégias usadas nessas práticas, a frequência na
biblioteca escolar, e a participação em outros espaços de leitura.
Os livros, as obras literárias, as histórias de conto de fábulas estão nos armários
ou cantos de leitura da sala de aula, nas estantes da biblioteca escolar e, mesmo com toda
essa disposição da literatura, o despertar pelo gosto da leitura precisa ser mediada, pois
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de acordo com a pesquisadora Petit (2012, p. 166) “É um professor, um bibliotecário que,
levado por sua paixão, a transmitir através de uma relação individual”.
Quando esses mediadores externalizam seu gosto pela leitura, demonstram a
relação afetiva com a literatura, pode instigar o estudante a conhecer melhor as obras
literárias; promovendo rodas de conversas sobre as obras; sugerindo a partir de seu
repertório leituras de obras que compõem o acervo da biblioteca escolar, de bibliotecas
públicas, pode estimular o estudante a ler, querer experimentar a experiência que o outro
viveu.
A leitura, em especial de literatura, permite ao leitor liberdade, autonomia,
compreensão do mundo, da vida, de si mesmo; implica na sua formação como pessoa,
como profissional, como cidadão; amplia horizontes; revela sentimentos e se constitui
como instrumento de instrução de poder, “A literatura pode muito” (TODOROV, 2016,
p.76), pois propicia ao leitor criticidade, autoridade, segurança e segundo Antonio
Cândido (2017) “Toda obra literária é antes de tudo uma espécie de objeto, de objeto
construído; e é grande o poder humanizador desta construção, enquanto construção”
(CÂNDIDO, 2017, p, 179).
Na escola, a literatura literária atua como instrumento forte de instrução na
formação do leitor; para tanto é imprescindível que espaços que antes eram delimitados
pelo professor, coordenador, bibliotecário ao exercício da leitura sejam extrapolados;
novos espaços devem ser construídos, criados, com práticas que favoreçam o letramento
literário; dando condições ao estudante de atuar individualmente ou coletivamente na
escola, em sua comunidade, na sociedade.
A frequência dos estudantes nos espaços de leitura como biblioteca, sala de leitura,
oficinas de leitura, clubes de leitura, saraus literários, comunidades de leitores, atrelados
ao movimento da leitura e escrita de literatura permite ao leitor maior interação do leitor
com a obra, cria laços afetivos e duradouros. E, é bom que se esclareça que a literatura
vem cumprindo o seu papel há longa data, porque não é de hoje que esses espaços de
promoção à leitura existem; os clube e círculos de leitura se popularizam no século XX
na Europa, ganhando mais adeptos com o gênero feminino e para além de espaços para
falar sobre literatura; se tornou um espaço de socialização, de encontros.
Portanto, é necessário que a escolar fique atenta quanto à função desses espaços
de leitura, para que sua essência, sua finalidade e objetivo não se percam quanto ao
processo formativo do leitor. A formação do letramento literário dos estudantes no
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ambiente escolar está inteiramente interligada a atuação do professor, bibliotecário e
outros mediadores de leitura nestes espaços de promoção à leitura e escrita literária.

2.5 O leitor na concepção da Estética da Recepção

O professor da História da Literatura Hans Robert Jauss (1994) apresenta uma
nova corrente denominada estética da recepção, na qual tem a compreensão do papel
intrínseco da tríade: obra, leitor e autor; valorizando o leitor na atribuição de sentidos ao
texto, à obra.
Nessa corrente, o autor traça suas contribuições teóricas por valer-se da defesa que
a teoria Estética da Recepção atribui ao leitor a função de significar a obra e estabelecer
um diálogo com o texto, uma relação dialógica com a obra literária. Nesse aspecto, o
efeito estético da recepção está na interação do leitor com a obra por trazer à tona
vivências e experiências do leitor no ato da leitura, numa linha de expectativas a serem
atendidas ou não.
De acordo com Jouve (2002, p. 61) “A leitura, de fato, longe de ser uma recepção
passiva, apresenta-se como uma interação produtiva entre o texto e o leitor”. Essa relação
constitui à medida que o leitor avança na leitura e laços de estreitamento são criados,
permitindo uma aproximação com a obra, a qual concede ao leitor permissão para
participar do enredo, realizar interferência, opinar ou mesmo repudiar o texto.
Para a autora Marlène Lebrun (2013) quando o leitor compreende e interpreta o
texto ocorre interação com a obra. Essas duas operações estão atreladas às ações de
reconhecer, discernir, sentir, apreciar, reconhecer, escolher, ou seja, implica o leitor no
ato da leitura a fazer escolhas e julgamentos. No campo da compreensão envolve a
subjetividade do leitor, o sentido dado, atribuído ao texto (JOUVE, 2013, p. 59). Ainda
de acordo com a autora “[...] O ato de interpretar um texto se apoia sobre a representação
de mundo do leitor e o coloca em um papel ativo, que supõe um caminho heurístico e
partilhado no sentido de negociação [...]” (LEBRUN, 2013, p. 135).
Segundo Hans Robert Jauss (1979) o texto é escrito para o leitor e a recepção
dependerá do contexto histórico, cultural, social ao qual este leitor está inserido, de sua
subjetividade. Nessa perspectiva teórica, o leitor, como sujeito, deixa de ser passivo e
passa a desempenha um papel ativo, de interação com o texto, considerando suas
experiências que se evidenciam no ato da leitura, reconhecendo-se.
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Na mesma vertente, o teórico Wolfgang Iser (1999) caminha junto com Hans
Robert Jauss (1975) na abordagem da teoria da recepção por estabelecer elo de
aproximação, de efeitos e significados que a obra prova no leitor no processo da leitura.
E, ao se revestir de significados, nos momentos de leitura, o leitor passa a se avaliar e se
reconhecer como um crítico literário no processo de compreender a sociedade de forma
emancipatória, autônoma.
Ainda, nessa óptica, Regina Zilberman (1989) aponta a “emancipação” do leitor,
como uma das categorias atribuída pelo teórico Jaus ao ressignificar o papel do leitor e
confere a literatura mais que um valor social; promove o prazer e a liberdade, uma
participação na formação do leitor, em ato de mudança de comportamento, “[...] Porque
a recepção representa um envolvimento intelectual, sensorial e emotivo com uma obra;
o leitor tende a se identificar com essas normas; transformadas, assim, em modelos de
ação” (ZILMERMAN, 1989, p. 50).
A autora também explica que esses modelos que se caracterizam como padrões de
atuação ocorrem na comunicação da literatura com o leitor, na fruição estética. Nesse
aspecto é preciso considerar a função comunicativa na atividade de recepcionalização,
que segundo o pesquisador Luiz Costa Lima (1979) é categorizado por Jauss em poiesis,
aísthesis e kátharsis “[...] das quais as duas últimas concernem à atividade do leitor,
enquanto a primeira já é definida em termos de um autor em função de leitor [...]” (LIMA,
1979, p. 25).
Para Hans Robert Jauss (1979, p. 81) “As três categorias básicas da experiência
estética, [...] não devem ser vistas numa hierarquia de camadas, mas sim como uma
relação de funções autônomas: não se subordinam umas às outras, mas podem estabelecer
relações de sequência. ” Segundo o intelectual, a fruição estética da poiesis, aísthesis e
kátharsis designam o prazer ao leitor, embora de forma distinta, com uma linha de relação
tênue, consideradas categorias.
À poiesis atribui a satisfação do leitor em realizar sua necessidade, com
capacidade de afastar da estranheza do mundo e distinguir processo de produção
conceitual da atividade exclusiva, de finalidade reprodutiva; por outro lado, o sentido da
aísthesis se relaciona com ao prazer como experiência da recepção estética, dando lugar
estético, enquanto à katharsi, aproximar-se na ação de “[...] libertar o espectador dos
interesses práticos e das implicações de seu cotidiano, a fim de levá-lo, através do prazer
de si no prazer do outro, para a liberdade estética de suas capacidades de julgar” (JAUSS,
1979, p. 80).
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Essas três categorias apresentadas por Jauss, projetam-se ao leitor de forma
simultânea, por meio da receptibilidade da obra no processo de percepção de
experiências e infinitas possibilidades de interpretações, de diálogo na tríade entre autor,
obra e leitor.
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3. PERCURSOS METODOLÓGICOS

Iniciaremos este capítulo apresentando a abordagem investigativa e organização
metodológica da pesquisa, fundamentadas com base teórica sólida. Em seguida a
caracterização do locus da pesquisa, o perfil do púbico atendido pela unidade escolar, os
sujeitos participantes e o percurso metodológico utilizado para desenvolver o Estudo de
Caso.
A plataforma teórica desta investigação foi construída a partir da definição do
tema, da abordagem investigativa, de método e técnicas de levantamento de dados que
asseguram o rigor metodológico no trajeto da pesquisa e a confiabilidade nos resultados
obtidos.

3.1 Abordagem qualitativa da pesquisa: um estudo de caso

Para alcançar os objetivos almejados: a pesquisa de cunho qualitativo; adotamos
abordagem metodológica interpretativa, sistematizada no processo da pesquisa empírica
por meio do estudo de caso, visando reunir informações, utilizando técnicas de
levantamento de dados – instrumentos considerados como ordenador do trabalho
pedagógico para a formação de estudantes leitores – com o intuito de obter a compreensão
do fenômeno a ser investigado, articulados com os referenciais teóricos: Robert Bogdan
e Sari Biken (1994), Menga Lüdke e Marli André (1986), Gilberto Martins (2008), Maria
Cecília Minayo (2009) e Robert Yin (2015).
De acordo com Lüdke e André (1986) a importância da investigação qualitativa
centra-se no percurso da pesquisa, permitindo ao pesquisador presenciar evidências
robustas de manifestações investigadas. Para os pesquisadores “A pesquisa qualitativa
tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador como seu principal
instrumento” (LÜDKE e ANDRÉ, 1986, p. 11).
Nessa abordagem, é relevante destacar que a pesquisa qualitativa abrange um
leque de metodologias onde os fenômenos sociais ocorrem, possibilitando ao pesquisador
em campo a interação com o fenômeno a ser pesquisado, cujo objetivo é de “[...]
compreender o processo mediante o qual as pessoas constroem significados e descrever
em que consistem estes mesmos significados” (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 70).
A escolha da abordagem qualitativa para desenvolver a pesquisa se deu por se
entender que esse método preenche os requisitos da produção científica, os quais
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implicam na rigorosidade metodológica dos procedimentos do pesquisador quanto ao uso
dos instrumentos e técnicas para levantamento de dados e, análise das informações, na
compreensão de que:
A abordagem da investigação qualitativa exige que o mundo seja examinado
com a ideia de que nada é trivial, que tudo tem potencial para constituir uma
pista que nos permite estabelecer uma compreensão mais esclarecedora do
nosso objeto de estudo. O investigador coloca constantemente questões como:
Por que é que estas carteiras estão arrumadas desta maneira? Por que é que
algumas salas estão decoradas com gravuras e outras não? Por que é que
determinados professores se vestem de maneira diferente dos outros? Há
alguma razão para que determinados professores se vestem de maneira
diferente dos outros? Por que é que há uma televisão na sala se nunca é
utilizada? Nada é considerado como um dado adquirido e nada escapa à
avaliação. A descrição funciona bem como método de recolha de dados,
quando se pretende que nenhum detalhe escape ao escrutínio” (BOGDAN e
BIKLEN, 1994, p. 49).

Traços da abordagem quantitativa estão presentes nesta pesquisa colaborando com
o gerenciamento dos dados levantados na proposição de contribuir com o estudo
qualitativo, permitindo ao pesquisador uma análise interpretativa mais rica e com mais
totalidade de informações. Segundo Maria Cecília Minayo (2000) “Os dois tipos de
abordagem e os dados delas advindos, porém, não são incompatíveis. “[...] quando bem
trabalhada teórica e praticamente, produz riqueza de informações, aprofundamento e
maior fidedignidade interpretativa” (MINAYO, 2000, p. 22). A utilização de elementos
da investigação quantitativa na abordagem qualitativa, mesmo que sejam de naturezas
diferentes, apoia o pesquisador na análise interpretativa das informações.
Lançamos mão do método Estudo de Caso por considerá-lo o mais apropriado
para responder as indagações levantadas na problematização da pesquisa, objetivando a
compreensão de como se dá a formação do leitor literário no viés do letramento, em uma
escola que oferta o ensino médio em tempo integral. Para o teórico Robert Yin (2015, p.
4), o estudo de caso é um método comum nas pesquisas no campo da educação “[...] é
usado em muitas situações, para contribuir ao nosso conhecimento dos fenômenos
individuais, grupais, organizacionais, sociais, políticos e relacionados.”
Yin ainda afirma que este método, comum em investigação no campo da educação
permite aos pesquisadores o estudo tanto de um único caso quanto de casos múltiplos
com a finalidade de entender fenômenos sociais por meio de evidências fornecidas pelos
diferentes instrumentos e técnicas de pesquisa como a entrevista, observação, registros de
campo e uma gama de documentos (YIN, 2015).
A pesquisa de Estudo de Caso pode ser exploratória, descritiva e explicativa.
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Segundo Yin (2015) o que diferencia um método são as condições que consistem na
escolha de questões que tem como linha investigatória o uso dos pronomes interrogativos
e indefinidos com propósito de levantar informações do objeto de estudo a ser analisado.
De acordo com Gilberto Martins (2008) a defesa do tema-problema da pesquisa
não precisa ser extensa, mas sim apresentar uma proposição robusta tratada com rigor
científico. O pesquisador deve garantir a confiabilidade das informações impressas na
análise interpretativa sobre o caso investigado “[...] pela construção de uma teoria que
consiga explicar o recorte da realidade explorado no Estudo de Caso” (MARTINS, 2008,
p. 04).
Para tanto, os argumentos teóricos do pesquisador precisam ser pautados em fortes
evidências e sob a ética. Em hipótese alguma, interferências de valores e pré-conceito
deva devem aparecer no processo investigatório do objetivo estudado. E, foi com esse
propósito, por entender que esses requisitos sejam de suma relevância para que o
resultado da pesquisa se apresente com plena idoneidade que esta pesquisadora realizou
a investigação.

3.2 O espaço escolar investigado

A Escola Estadual José de Mesquita, na qual foi realizado o estudo de caso é uma
instituição da rede pública do Estado de Mato Grosso, situada na Rua Barão de Melgaço
no bairro do Porto em Cuiabá com oferta de Ensino Médio em tempo integral.
Figura 9: Faixada da E.E. José de Mesquita.

Fonte: foto do arquivo da EE José de Mesquita - 2020

A Escola possui uma arquitetura nos moldes da Universidade Federal de Mato e
tem como patrono o saudoso poeta José Barnabé de Mesquita, nascido em Cuiabá em
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1892, exerceu o ofício de professor da Faculdade de Direto de Cuiabá e dentre os cargos
públicos foi Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso de 1930 a
1940, falecendo em 1961.
Fundada em 25 de março de 1964, sob o Decreto nº 2.149/64, a E.E. José de
Mesquita obteve a autorização de funcionamento por meio da Portaria nº. 849/76 e
reconhecimento pela Portaria nº. 3.277/92 para atender as três etapas da educação básica.
Entre os anos de 1995 a 2015 passou a ofertar apenas o ensino médio em tempo parcial
no turno diurno e até o ano de 2016 a Educação de Jovens e Adultos (EJA) no período
noturno; chegando a atender, de acordo com informações da unidade escolar, mais de 800
matrículas em 200911.
No entanto, no decorrer dos últimos cinco anos de oferta em tempo parcial, houve
uma redução no número de matrículas de 5,8% de 2010 a 2012 e, 29,54% de 2012 a 2015,
conforme demostrado no gráfico 03.
Gráfico 3: panorama de matrículas no período de 2012 a 2015.

Fonte: Construído pela pesquisadora – 2020

Em 2012 a Escola faz adesão ao ProEmi, ampliando sua carga horária para 1.000
horas; em 2016 agrega-se ao Projeto Escola Integral em Tempo Integral como uma das
quatro escolas-piloto no Estado de Mato Grosso com uma matriz organizada por área de
conhecimento integradas aos macrocampos nos moldes do ProEmi, com carga horária de
35 horas semanais e 428 matrículas efetivadas do Ensino Médio em tempo integral e da
Educação de Jovens e Adultos no período noturno.
Em 2017, por meio da Portaria do MEC Nº 1.145/2016, a Escola adere o Programa
de Fomento à Implementação de Escolas em Tempo Integral readequando a proposta
curricular em conformidade com o Projeto Pedagógico de Tempo Integral das Escolas

11

Dados de matrículas foram fornecidos pela unidade escolar.
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Plenas fundamentado nos princípios educativos (Protagonismo, Quatro Pilares da
Educação, Pedagogia da Presença e Educação Dimensional) e nas Orientações
Curriculares de Mato Grosso12. Neste mesmo ano as turmas da EJA são redimensionadas
pela Secretaria de Estado de Educação para outras unidades escolares com a pretensão de
atender melhor o critério do art. 7º, parágrafo único da portaria predita.
Segundo a Portaria nº 1.145/2016, a E.E. José de Mesquita possuía em 2019 a
infraestrutura mínima para ofertar o Ensino Médio em tempo integral, pois contava com:
onze salas de aulas, uma biblioteca escolar, um laboratório de Ciências da Natureza e
Matemática, uma sala de recurso multifuncionais13, uma cozinha, uma sala de direção,
uma sala de professor, uma sala de coordenação pedagógica, seis banheiros, uma sala da
coordenação, uma secretaria escolar, uma sala dos professores, um banheiro sem uso
próximo ao auditório, um banheiro feminino e um masculino para os estudantes, um
laboratório de informática, um depósito, um pátio coberto, um auditório com capacidade
para atender até cento e vinte pessoas, uma cantina, uma grande quadra poliesportiva
coberta na parte interna e o pátio externo arborizado.

Figura 10: Pátio externo da E.E. José de Mesquita

Fonte: Arquivo da escola EE José de Mesquita - 2020

12

Em 2018 com a homologação da Base Nacional Comum Curricular, o Projeto Pedagógico das Escolas
em Tempo Integral é novamente reformulado.
13
Sala de atendimento especializado para estudantes com deficiências em apoio ao processo de
aprendizagem.
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Figura 11: Corredor das salas de aula da E.E. José de Mesquita.

Fonte: Arquivo da escola EE José de Mesquita - 2020

Figura 12: Refeitório da E.E. José de Mesquita

Fonte: Arquivo da escola EE José de Mesquita - 2020
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Figura 13: Biblioteca Integradora e entrada do auditório da E.E. José de Mesquita.

Fonte: Arquivo da escola EE José de Mesquita - 2020

Figura 14: Biblioteca Integradora da E.E. José de Mesquita

Fonte: Arquivo da escola EE José de Mesquita - 2020
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Figura 11: Auditório da E.E. José de Mesquita

Fonte: Arquivo da escola EE José de Mesquita - 2020.

Figura 16: Quadra poliesportiva da E.E. José de Mesquita

Fonte: Arquivo da escola EE José de Mesquita - 2020
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No primeiro ano da adesão, foram 203 matrículas, no segundo ano 221 e 223
matrículas em 2019, com crescimento de diferente do decréscimo de 8,86 % em 2018 em
relação a 2017 e em 2019 com aumento de 0,90 % em comparação a 2018.
Gráfico 4: panorama de matrículas no período de 2017 a 2019.

Fonte: elaborado pela pesquisadora - 2020

A média do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB do ensino
médio da EE José de Mesquita em 2019 saltou de 3,6 em 2017 para 4,0 pontos em 2019;
com taxa de aprovação no primeiro ano de implantação do Programa de Fomento de 90%
sofrendo uma redução de 1,2% em 2019. A proficiência em Língua Portuguesa de 251,62
pontos em 2017 passou para 271,45 pontos em 2019, de acordo com o Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).
O quadro 13 abaixo apresentam os resultados das avalições externas da E.E. José
de Mesquita entre os anos de 2017 a 2019.
Quadro 13: quadro de desempenho.

Fonte: elaborado pela pesquisadora - 2020

Com a oferta do ensino em tempo integral a Escola passou a receber matrículas
de estudantes residentes em outros bairros como Porto, Ponte Nova, São Benedito,
Coophamil, Cidade Verde, Cidade Alta, Novo Terceiro, Santa Izabel, Verdão, Jardim
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Cuiabá, Jardim Independência, Goiabeiras, além dos bairros do município de Várzea
Grande. A permanência diária dos estudantes na escola contempla uma jornada de nove
horas e meio, incluindo os horários de intervalo e almoço, com acolhimento às 7h e
término das aulas às 16h30min.
Após o término das aulas, os estudantes permanecem na escola para participar dos
clubes de protagonismo organizados por eles mesmos. As aulas têm duração de 60
minutos, com dois intervalos de 15 minutos e uma hora, ou seja, 60 minutos para o
almoço. Além dos componentes curriculares da BNCC, os estudantes também têm aulas
de Estudo Orientado. Projeto de Vida, Práticas Experimentais, Disciplinas Eletivas e a
Avaliação Semanal; disciplinas pertencentes à parte diversificada da matriz.
A E.E. José de Mesquita é acolhedora, receptiva, limpa e organizada, composta
por uma equipe gestora da Escola pelo diretor, secretária escolar, um orientador
pedagógico e quatro orientadores da área de conhecimento. O quadro de docente em
regência em 2019 foi composto por 03 professores efetivos (com licenciatura em História,
Letras/Português e Educação Artística em Música) e 14 professores com contratos
temporários (licenciados em Letras/inglês, Educação Física, Química, Biologia,
Filosofia, Pedagogia, Física, Geografia, Matemática, Ciências Biológicas).
A carga horária de trabalho é de até 40 horas sendo 20 horas em regência (BNCC
e parte diversificada), 10 horas com atividades organizadas para o momento de formação
continuada, preenchimento de diário eletrônico e planejamento, e 10 horas destinadas às
atividades na hora função14. Quanto ao quadro de funcionários, a escola possui cinco
técnicos administrativos educacionais, uma secretária, um técnico de laboratório de
ciências, um interprete/libras, dois técnicos administrativos educacionais na função de
auxiliar de turmas, um técnico administrativo educacional na função de auxiliar de
biblioteca e um técnico na função de multimeio didático que atende o laboratório de
informática.
Para finalizar a investigação do espaço escolar, com o intuito de conhecer a
proposta educacional da instituição de ensino, seus objetivos, métodos, técnicas e
estratégias, ações e projetos que servem para guiar e melhorar a qualidade de ensino;
com anuência do gestor escolar, foram analisados os seguintes documentos da escola: o
Projeto Político Pedagógico, o Projeto da Biblioteca Integradora o Plano de Flexibilização

14

Hora função destina-se ao atendimento direto ou indiretamente do estudante com necessidades
formativas, asseguradas na Lei nº 10.622/17.
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Curricular do Novo Ensino Médio e outros documentos, possibilitando uma melhor
contextualização do campo de investigação do objeto de pesquisa.

3.3 Os sujeitos participantes

Como se faz necessário manter preservada a identidade dos participantes desta
pesquisa, de acordo com o Comitê de Ética em Pesquisa da UNIC, os nomes dos
estudantes não foram mencionados, assim como dos demais participantes, portanto, os
entrevistados tiveram como referência as suas funções atribuídas na unidade escolar.
Participaram como sujeitos da pesquisa um professor de Língua Portuguesa, 01
orientadora da área de Linguagem, 01 técnica responsável pela biblioteca integradora e
15 estudantes do Ensino Médio da E.E. José de Mesquita, sendo 05 da turma do 1º ano
A, 05 das turmas A e B do 2º ano e cinco da turma no 3º ano.
No decorrer da primeira semana de observação das aulas do professor de Língua
Portuguesa, explicamos aos estudantes de cada turma os motivos e os objetivos de estudo
da pesquisa que estávamos realizando na escola. Também aproveitamos o momento para
convidá-los a participar respondendo um questionário. Decidimos não usar critérios de
escolhas, aguardando a manifestação de interesse por parte dos estudantes em participar
da pesquisa.
A princípio muitos demonstraram o desejo de participar da investigação, mas logo
que tomaram ciência da necessidade de autorização de seus responsáveis, muitos
desistiram com a justificativa de que os pais ou responsáveis não tinham tempo para
conversar, não davam atenção aos assuntos da escola; outros disseram que não
conseguiam falar com seus responsáveis, porque chegavam muito tarde e, alguns
argumentaram que simplesmente não queriam pedir para seus responsáveis assinar o
Termo de Assentamento Livre e Esclarecido.
Mesmo com a desistência de alguns, foi possível aplicar o questionário para um
grupo de 15 estudantes, sendo 05 de cada ano, 08 participantes do sexo feminino e 07 do
sexo masculino, na faixa etária de 14 a 17 anos.
A E.E. José de Mesquita possuia no seu quadro de pessoal, conforme apresentado
anteriormente, dois professores efetivos atribuídos em Língua Portuguesa, mas devido ao
pouco tempo para a realização desta pesquisa, decidimos manter a proposta inicial de
convidar apenas um docente em regência para participar da pesquisa. Como critério,
decidimos pela formação inicial do professor, no caso, licenciado em Letras. Esse critério
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se deu pelo fato de que o outro professor com atribuição em Língua Portuguesa em 2019
era licenciado em Educação Arttística/Múcisa.
O professor participante é licenciado em Letras/Português pela Universidade
Federal de Goias – UFG, Mestre em Letras e Linguística. Em 2018, tomou posse em uma
escola estadual em tempo parcial, assumindo o concurso da rede estadual de ensino de
Mato Grosso. No mesmo ano tomou conhecimento da proposta curricular das Escolas
Plenas, e participou do processo seletivo, sendo aprovado.
Em 2019 compôs o quadro de professores efetivos da E.E. José de Mesquita, com
jornada de trabalho organizada de acordo com a Portaria nº 602/2018/GS/SEDUC/MT, a
qual dispõe sobre os procedimentos que regem a Educação em Tempo Integral em
conformidade com o Pedagógico de Tempo Integral das Escolas Plenas, distribuida da
seguinte forma:
•

22 horas em regência, sendo 20 atribuída em Língua Portuguesa da Base
Comum Curricular e 02 horas nas Disciplinas Eletivas15 da parte
diversificada da matriz;

•

10 horas-atividades, organizadas em atividades de registros de diário
eletrônica, formação continuada e planejamento por área;

•

08 horas na função distribuida em 60% na Produção Pedagógicas, que é
sistematizada para o atendimento de estudantes, produção de materiais e
metodologias em apoio às aulas da base, análise de diagnóstico acadêmico,
tutoria, participação como professor colaborador nas aulas das Disciplinas
Eletivas e, 40% na Produção Ciêntifica que consiste em momentos de
estudos específicos voltados a atender as demandas formativas dos
estudantes, com publicação de artigos ou outras modalidades de
publicações apresentadas em eventos acadêmicos e/ou escolares.

Das 22 horas aulas em regência, 20 foram atribuídas no componente curricular
de concurso, sendo 05 aulas atribuídas no 1º ano, 05 aulas no 2º ano da turma A, 05 aulas

15

As Disciplinas Eletivas são planejadas de forma interdisciplinar e a partir dos interesses dos estudantes
em aprofundar seus conhecimentos em determinados temas. Após a criação das Disciplinas Eletivas é
realizado pelos professores um feirão na escola para que os estudantes possam escolhar qual tema tem
interesse em se aprofundar. As aulas são planejadas de forma interdisciplinar com os professores
colaboradores.
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no 2º ano da turma B e 05 no 3º ano da turma única do Ensino Médio e as outras 02 aulas
foram atribuídadas nas Disciplinas Eletivas da base diversificada da mariz curricular.
No Estado de origem, estudou em uma escola em tempo integral, na qual mais
tarde fez seu estágio do curso de Letras. Atua como professor desde 2013 em instituições
de ensino superior pública e privadas. Nas faculdades onde atuou ministrou aulas das
disciplinas de Alfabetização e Letramento, Produção Texto Estético e Produção Textual,
Pragmática, Semântica, Sociolinguística e Morfologia do Português.
Outro sujeito participante desta pesquisa foi a orientadora da área de Linguagem
atuante na E.E. José de Mesquita desde 2016, quando o Estado implantou o oferta de
educação em tempo integral. Licenciada em Letras/Francês na Universidade Federal de
Mato Grosso e pós-graduada na área de Educação de Jovens e Aduttos, possui larga
experiência em regência na educação básica e na coordenação pedagógica. Sua jornada
de trabalho era de 40 horas exercendo a função de orientadora de área para organizar os
trabalhos pedagógicos do modelo da Escola Plena, conforme determina o Projeto
Pedagógico de Educação Integral (2019), cujo papel é:
•
Construir com cada um dos professores a sua agenda de trabalho
pedagógico, garantindo o acompanhamento diário do coletivo de professores
da área. A agenda dos professores é feita de forma coletiva para garantir o
trabalho articulado entre os professores de cada área.
•
Analisar as práticas pedagógicas dos professores por meio de
observações das aulas, bem como durante a Produção Científica e outras
atividades da escola a fim de promover inovações pedagógicas para as aulas.
•
Estudar e criar estratégias diferenciadas para melhorar o desempenho
dos professores durante as aulas, garantindo que os estudantes tenham formas
diferentes para as suas aprendizagens.
•
Articular com a coordenação pedagógica a produção dos Planos de
Ensino e Guias de Aprendizagens de todos os Professores.
•
Analisar os Planos de Ensino e Guias de Aprendizagens para
sustentação de suas ações durante os planejamentos de áreas garantindo que os
planos de aulas estejam em consonância com os mesmos.
•
Organizar e acompanhar o planejamento coletivo docente, incentivando
o trabalho integrado entre os componentes curriculares, ou seja, durante o
planejamento de área semanal deverá atender e orientar os professores quanto
ao uso de metodologias diferenciadas e integradoras entre os componentes
curriculares para garantir as aprendizagens dos estudantes.
•
Incentivar os professores das áreas a participarem em Seminários,
Encontros, Colóquios, Simpósios, Congresso dentre outros eventos
acadêmicos que discutam questões educacionais e da sua área de formação a
fim de garantir aprendizagens docentes em múltiplos espaços tempos.
•
Estudar e sistematizar indicações de leituras de artigos e livros aos
professores que tratam de questões pedagógicas, bem como da especificidade
de formação para melhorar as práticas pedagógicas dos professores.
•
Assessorar e acompanhar os professores nas necessidades pedagógicas
para organização do seu trabalho antes, durante e depois das atividades
propostas pelos professores.
•
Orientar, acompanhar e sistematizar a Produção Científica (Hora
Função) garantindo o efetivo trabalho dos professores com foco em estudos,
leituras, escritas em cada grupo de estudos e pesquisas da escola.
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•
Organizar sessões de estudos individuais para a sua autoformação a fim
de garantir um efetivo trabalho com os professores de cada uma das áreas de
conhecimentos.
•
Orientar e assessorar os professores dos seguintes componentes
curriculares da parte diversificada: Disciplinas Eletivas, Práticas
Experimentais, Estudo Aplicado de Matemática e Estudo Aplicado de Língua
Portuguesa, Projeto Educativo Cultura, Prática Esportiva e Iniciação
Científica.
•
Orientar e assessorar os professores das disciplinas da base nacional
comum.
•
Realizar trabalho colaborativo com a coordenação pedagógica no
acompanhamento da assiduidade dos professores e no cumprimento das horas
atividades.
•
Realizar reuniões periódicas (semanal ou quinzenal) entre os
orientadores de áreas, bem como de outras reuniões com os demais membros
da equipe gestora da escola (direção, coordenação e secretaria).
•
Realizar trabalho colaborativo à coordenação pedagógica na análise
avaliativa dos Estudantes, bem como os casos de evasão.
•
Realizar trabalho colaborativo à coordenação pedagógica no
acompanhamento com os registros e lançamentos do sistema SigEduca
realizados pelos professores” (MATO GROSSO, 2019, p. 88 e 89).

Além dos estudantes do ensino médio, do professor de Língua Portuguesa e da
orientadora da área de Linguagem, a técnica administrativa educacional (T.A.E) da
biblioteca da escola também foi convidada a participar da nossa pesquisa. Efetivou-se no
último concurso do Estado de Mato Grosso com carga horária de com 30 horas na
biblioteca integradora da E.E. José de Mesquita.
A biblioteca está instalada na antessala do auditório, possui poucos móveis, com
as prateleiras dos livros dispostas para as paredes. Tem um acervo com 1.763 obras
literárias, 403 DVDs, 201 periódicos e 77 livros paradidáticos e o atendimento aos
estudantes na biblioteca foi organizado de acordo com o disposto na Portaria nº
597/2018/GS/SEDUC/MT artigos 25, parágrafo único que rege:

Parágrafo único. O servidor atribuído para a função de Bibliotecário/a
Integradora terá jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais,
exercidas de forma a atender os turnos de funcionamento da unidade
em que for atribuído nas atividades do Projeto, que exijam habilidades
e competências (SEDUC, 2018).

Em 2019 a Secretaria de Estado de Educação (SEDUC) implantou o Projeto
Biblioteca Integradora na perspectiva do espaço se tornar um ambiente de curadoria de
informações articulado ao uso das tecnologias, fundido a biblioteca com o laboratório de
informática, tornando-se um só ambiente. A liberação do técnico administrativo
educacional na Biblioteca Integradora foi atrelada a aprovação do projeto interdisciplinar
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da biblioteca em cumprimento aos critérios determinados no Orientativo Projeto
Biblioteca Integradora (2019).
Apesar do projeto da biblioteca integrada apresentar a junção dos dois espaços, a
escola decidiu mantê-los separados, organizando o horário de atendimento nos espaços e
respeitando a carga horária da T.A.E. No mês de setembro o laboratório de informática
foi desativado por falta de mobiliários e o horário de atendimento na biblioteca
reorganizado, deixando quatro dias da semana para atendimento das 7h00 às 13h00 e um
dia semanal das 14h00 às 16h00.
Dentre as atividades a serem desenvolvidas pelo técnico administrativo
educacional – T.A.E na biblioteca, de acordo com Orientativo Projeto Biblioteca
Integradora (2019), cabe:
a) responsabilizar-se pelo acervo bibliográfico, patrimônio material,
computadores e
equipamentos destinados ao projeto Biblioteca
Integradora;
b) manter organizado o ambiente, de modo a atender a comunidade
escolar com maior agilidade;
c) realizar serviços de processamento técnico e pedagógico;
d) compor o acervo da biblioteca no Sistema de Gestão de Bibliotecas
no SigEduca;
e) conhecer o acervo bibliográfico e as mídias disponíveis para orientar
os alunos na busca e seleção de informações;
f) divulgar à comunidade escolar o recebimento de novos títulos;
g) registrar em livro próprio, fichas ou meio eletrônico, os empréstimos
e devoluções;
h) resgatar todos os empréstimos, antes do término do ano letivo,
evitando assim, o extravio do acervo por ocasião do afastamento ou
transferências de aluno ou profissionais da educação;
i) regulamentar, via Regimento da Biblioteca Integradora, mecanismos
de uso e reposição do acervo em caso de perda ou dano;
j) tornar público os horários de funcionamento da biblioteca integradora
de forma que todos possam ter acesso a esse espaço;
k) subsidiar os professores na realização de atividades pedagógicas
interdisciplinares contemplando nesse sentido o uso da plataforma de
mediação pedagógica: www.aprendizageminterativa.seduc.mt.gov.br;
l) elaborar calendário cultural, que atenda o perfil da comunidade
escolar e que seja amplamente divulgado;
m) participar de Projeto de estudos e intervenção pedagógica (PEFE);
n) participar da elaboração do PPP da escola na semana Pedagógica e
das reuniões administrativas no decorrer do ano letivo;
o) realizar empréstimos mesmo quando estiver trabalhando com o
Sistema de Gestão de Biblioteca, ainda que o livro não esteja na base
de dados da SEDUC/MT. Neste caso ele deverá ser emprestado
manualmente;
p) divulgar os livros que a escola adquire ou recebe de doação (Pacto,
PNBE, FNDE, PAR, doação voluntária). Não se esquecendo de
registrar, pois todos os livros fazem parte do acervo da biblioteca
integradora;
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q) fazer um termo de compromisso quando o professor retirar os livros
para trabalhar em sala de aula no decorrer do ano letivo” (SEDUC,
2019).

As entrevistas com os participantes foram previamente agendas, sendo as datas e
os espaços na escola definidas por eles, em concordância com a equipe escolar. Os
entrevistados estavam bem à vontade e responderam às perguntas sem qualquer
constrangimento.

3.4 Procedimentos e instrumentos de coleta de dados

Segundo Martins (2008), o Estudo de Caso permite a utilização de diversos
instrumentos de coletas de dados. Nessa perspectiva os instrumentos utilizados na
investigação foram: entrevista semiestruturada, o questionário com questões fechadas e
abertas e a observação não participante.
Decidimos também utilizar alguns instrumentos documentais como o Projeto
Político Pedagógico, o planejamento do professor de Língua Portuguesa, o Guia do
Estudante16, o registro dos conteúdos no diário de classe e o Projeto Biblioteca
Integradora da escola que serviram de apoio à pesquisa e à análise interpretativa.
Os momentos para aplicar os instrumentos da pesquisa foram organizados pela
gestão escolar de forma que não houvesse nenhum prejuízo aos sujeitos participantes e o
mínimo de interferência possível na rotina da escola. Para tanto, a coordenadora escolar
nos disponibilizou o horário de aula dos estudantes, a agenda de horário do professor de
Língua Portuguesa, da técnica administrativa educacional e da orientadora da área de
Linguagem, sujeitos da pesquisa.
De forma planejada, decidimos aplicar um questionário com onze questões aos
estudantes, sendo dez de múltipla escolha, esclarecendo que uma delas apresenta a
possibilidade de ser complementada com uma resposta descritiva e, uma questão com
resposta curta. O roteiro do questionário contém perguntas inerentes ao acesso à literatura,
às práticas de leituras desenvolvidas na sala de aula de Língua Portuguesa e na escola, ao
hábito de ler e ao incentivo à leitura. A data, o espaço e o horário para aplicação do
questionário foram definidos pela equipe gestora.

16

O Guia do Estudante é um instrumento de planejamento do professor, disponibilizado aos estudantes
bimestralmente, fornecendo as informações quanto aos objetos de aprendizagem que serão trabalhados
durante um bimestre.
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Em harmonia com o que disse o teórico Gilberto Martins (2008), explanamos para
os estudantes o objetivo, a finalidade e a proposta da pesquisa desenvolvida na unidade
escolar. Para o autor o questionário é um instrumento de coleta de dados que trata “[...]
de um conjunto ordenado e consistente de perguntas a respeito de variáveis e situações
que se deseja medir ou descrever” (MARTINS, 2008, p. 36).
Os estudantes responderam o questionário com muita tranquilidade em um espaço
de tempo de 30 minutos. Em agradecimento pela participação, providenciamos aos
estudantes um delicioso lanche e o sorteio de um livro. Quanto aos demais sujeitos
participantes da pesquisa, optamos em realizar a entrevista. As questões foram elaboradas
considerando os espaços que cada participante estava inserido e sua relação com o objeto
pesquisado.
Além das questões apresentadas nos roteiros das entrevistas no apêndice, outras
perguntas foram formuladas no ato das entrevistas de acordo com a fluidez da conversa e
com objetivo de compreender melhor a concepção dos entrevistados sobre as práticas de
leitura literária, a formação de leitores, o mediador de leitura, o letramento literário. As
entrevistas foram iniciadas no mês de setembro, primeiramente com o professor de
Língua Portuguesa; em outubro com a orientadora de Linguagem e em novembro com a
técnica administrativa da biblioteca integradora.
Por optarmos pela entrevista semiestruturada, possibilitou-nos maior interação
com os entrevistados. Na medida em que a conversa fluía os entrevistados respondiam os
questionamentos com muita tranquilidade e naturalidade; bem de acordo com a afirmação
da pesquisadora Maria Cecília de Souza Minayo (2009) ao dizer que a entrevista
semiestruturada possibilita ao entrevistado falar sobre o tema pesquisado sem a
preocupação de responder às perguntas de cunho mais formal, mais fechada, formulada.
Todas as entrevistas aconteceram no ambiente escolar com a seguinte
organização:
•

Seguimos um roteiro de entrevista contendo 20 perguntas voltadas para

compreender como se dá as práticas de leitura em sala de aula e como são
aplicadas por meio de ações e atividades planejadas.
•

A entrevista foi realizada com o professor de Língua Portuguesa em 03 de

setembro de 2019, no horário de hora-atividade, com duração de 54min, em uma
sala de aula vazia.
•

No mês de outubro, a entrevista ocorreu com a orientadora da área de

Linguagem na sala dos professores, sem interrupções. Além das cinco questões
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do roteiro de entrevista, a orientadora respondeu mais três perguntas ligadas ao
seu papel de acompanhamento pedagógico. O tempo de duração da entrevista foi
de aproximadamente de 12 minutos.
•

Por fim, em novembro aconteceu a entrevista com a técnica administrativa

educacional (T.A.E), que preferiu ser entrevista na sala dos professores
justificando que o ar-condicionado da biblioteca não estava gelando o suficiente
para permanecemos no espaço. Apesar das conversas paralelas dos professores
presentes e rangido da porta abrindo com certa frequência, a entrevista correu
tranquilamente com duração de 14 minutos. Foram respondidas dez perguntas do
roteiro de entrevista, além das perguntas complementares.
Os registros das entrevistas foram marcados por símbolos, representados nos
quadros 16, 17, 18, sendo possível identificar na análise as falas de cada participante da
pesquisa. As letras maiúsculas dentro dos parênteses indicam P, O, T respectivamente a
fala do professor, da orientadora de área e da técnica administrativa educacional; os
números indicam a questão dos roteiros de perguntas, que podem ser visualizados nos
apêndices; a letra minúscula, as questões complementares. Os quadros também permitem
visualizar a fluidez das entrevistas.
Quadro 14: roteiro de entrevista professor

Questões no
roteiro de
entrevista

Símbolos que indicam as questões complementares ao
Roteiro de entrevista da técnica da biblioteca integradora

(T1)

Símbolos que representam respostas da T.A.E.
(T1a)

(T2)

(T2a)

(T2b)

(T3)
(T4)
(T5)
(T6)
(T7)

(T3a)

(T3b)

(T3c)

(T5a)
(T7a)
(T7a)

(T5b)

(T5c)

(T7b)

(T8)
(T9)
(T10)
Fonte: elaborada pela pesquisadora – 2020

(T3d)
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Quadro 15: roteiro de entrevista técnica administrativo educacional
Questões no
roteiro de
entrevista

Questões complementares no roteiro de entrevista do professor de Língua Portuguesa
Resposta do professor de Língua Portuguesa Língua Portuguesa

(P1)

(P1a)

(P1b)

(P2)

(P2a)

(P2b)

(P2c)

(P3)

(P3a)

(P3b)

(P3c)

(P3d)

(P3e)

(P3f)

(P3g)

(P3h)

(P4)

(P4a)

(P4b)

(P4c)

(P4d)

(P4e)

(P4f)

(P4g)

(P4h)

(P5)

(P5a)

(P5b)

(P5c)

(P6)

(P6a)

(P6b)

(P6c)

(P6d)

(P6f)

(P8a)

(P8b)

(P8c)

(P8d)

(P8e)

(P8f)

(P8g)

(P4i)

(P4j)

(P7)
(P8)
(P9)
(P10)

Fonte: elaborada pela pesquisadora -2020

Quadro 16: roteiro de entrevista da orientadora de área de Linguagem

Questões no
roteiro de
entrevista

Símbolos que indicam as questões
complementares ao
Roteiro de entrevista da orientadora
da área de
Linguagem

(O1)
(O2)
(O3)

(T3a)

(O4)
(O5)

(O4a)

(O4b)

Fonte: elaborado pelo pesquisador - 2020

As observações nas aulas de Língua Portuguesa ocorreram no intervalo de dois
bimestres letivos, entre o terceiro e o quarto bimestre, nos meses de setembro a novembro
de 2019. Foram observadas vinte aulas ao todo, sendo cinco em cada turma. Escolhermos
trabalhar com a observação passiva, realizando anotações em um caderno de campo,
considerando que este instrumento é essencial para o trabalho de observação e
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indispensável “[...] pelo pesquisador quando vai fazer análise qualitativa” (MINAYO,
2009, p. 71). Com as anotações registradas no caderno de campo, das aulas observadas,
foi possível sistematizar como foram realizadas as atividades e leitura de literaturas nas
aulas de Língua Portuguesa.
Quadro 17: cronograma de observação das aulas Língua Portuguesa.

Fonte: elaborado pela pesquisadora - 2020

Com esses instrumentos, procuramos compreender como se dá a formação do
leitor literário na escola que oferta o ensino médio em tempo integral a partir das
ações/planejamentos realizados, as metodologias utilizadas, a escolha dos textos literários
pelo professor de Língua Portuguesa; assim como identificar as percepções do professor,
do orientador de área e do técnico da biblioteca referente à formação do leitor da literatura
literária na perspectiva do letramento e dos estudantes, por meio das respostadas do
questionário, buscamos saber o que gostam de ler, entender a receptividade dos textos nas
atividades de leitura em sala de aula, e quais obras lidas na biblioteca e em outros espaços
da escola.
O ano de 2019 foi atípico na rede de ensino do Estado de Mato Grosso, pois
enfrentou uma greve dos profissionais da educação com duração de 75 dias de
paralização. A E. E. Foi uma das poucas unidades escolares que não aderiram a
paralização, possibilitando que a investigação do nosso objeto de estudo fosse iniciada
em 02 de setembro e terminasse em 27 de novembro de 2019, perfazendo 87 dias para o
levantamento dos dados.

4. ANÁLISE INTERPRETATIVA DOS DADOS COLETADOS
A sistematização é aquela interpretação crítica de uma ou várias experiências
que, a partir de seu ordenamento e reconstrução permite extrair seus
ensinamentos, descobrindo ou explicando a lógica do processo vivido, os
fatores que intervieram no dito processo, como se relacionaram entre si e
porque o fizeram desse modo. (Holliday, 1994, p 22)

Neste capítulo, com os dados coletados em “mãos”, passamos para a análise
interpretativa de forma sistematizada; buscando responder as indagações pertinentes a
problematização da pesquisa com o intuito em compreender como se dá o processo das
práticas do letramento literário a partir das ações/planejamento de ensino realizadas nas
aulas de Língua Portuguesa na E.E. José de Mesquita que oferta o ensino em tempo
integral.
Nosso intuito em apresentar a análise interpretativa é contribuir nas discussões,
no âmbito da educação, sobre a efetivação das práticas de letramento literário nos espaços
escolares. De forma alguma, temos o interesse em estabelecer comparações ou
apontamentos do certo ou errado nas práticas de leitura da escola em tempo parcial e
integral, mas sustentado por aportes teóricos; promover reflexões do ensino de literatura
por meio das práticas de leitura literária nas aulas de Língua Portuguesa na promoção da
formação leitora dos estudantes.

4.1 O ensino de leitura literária nas vozes dos professores que atuam na escola de
tempo integral.

Contextualizaremos brevemente a organização das aulas de Língua Portuguesa do
professor sujeito participante da nossa pesquisa, considerando a entrevista, os registros
no diário de classe, o planejamento semanal do professor de Língua Portuguesa no
período de 01 a 11 de novembro de 2019, a agenda do professor e o Guia dos Estudantes
do 3º e 4º bimestres e, as observações das aulas no período de 19 de agosto de 2019 a 27
de novembro de 2019.
As aulas de Língua Portuguesa observadas no período da realização da pesquisa
foram organizadas basicamente por temas, com uma aula de leitura e as demais divididas
em atividades voltadas para a gramática, interpretação textual e produção textual. No 3º
ano o foco da aprendizagem da escrita foi o ENEM; portanto, os textos dissertativosargumentativos priorizados, conforme é possível observar no quadro abaixo.
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Quadro: 18 – registro das atividades nas aulas observadas.
Turmas

Data/atividade

Data/atividade

Data/atividade

Data/atividade

Data/atividade

1ª A

19/09/19

19/09/19

26/09/19

23/10/19

22/11/19

Roteirização
Produção de Podução
de
um roteiro para podcast
podcast.
podcast.
grupos.
2ª A

26/09/19

26/09/19

Gêneros
Produção
curtos
da texto.
internet
(comentários,
legendas etc.)
2ª B

3º A

de Atividade
Aula
em prática
de Leitura
morfologia
das palavras.
21/11/19
21/11/19
27/11/19

de Funções e uso
dos
doispontos, aspas,
parenteses e
outros sinais
de pontuação.
21/11/19

27/09/19

21/11/19

Aula
Leitura.

de Funções e uso
dos
doispontos, aspas,
parenteses e
outros sinais
de pontuação.
25/09/19

25/09/19

Estratégias de
coesão textual
em redação.

Reescrita
redação
semana
anterior.

Funções e uso
dos
doispontos, aspas,
parenteses e
outros sinais
de pontuação.
27/09/19

de Aula
da leitura.

Atividade
Aula
coletiva sobre leitura.
pontuação.

22/11/19

de

22/11/19

Atividade
Aula
coletiva sobre Leitura.
pontuação.

21//11/19

de

de

22/11/09

de Resolução da Aula
prova
de Leitura.
língua
portuguesa do
Enem 2019.

de

Fonte: elaborado pela pesquisadora - 2020

A aula de leitura tem como proposta a reserva de uma aula de Língua Portuguesa
das cinco semanais com duração de 60min para a leitura de obras literárias. A estratégia
desta prática consiste na leitura silenciosa de obras literárias escolhidas pelos estudantes
sem a obrigatoriedade de apresentar um produto final. Para aqueles que optam por não
ler um livro físico, podem escolher ouvir um áudio book ou ouvir um podcast. A seguir
observamos como ocorre parte do diálogo onde é explicada essa prática de leitura:
[...] eles que têm que escolher a obra que eles vão ler, por exemplo, nas aulas
de leitura.. (P4f)
Eles que escolhem? (E4g)
É... e aí, por exemplo, eu passo anotando o que eles estão lendo, aí faço
perguntas sobre o livro. Uma forma de checar se realmente estão lendo. Mas
eu não acredito muito nessa coisa de... por exemplo, nesta aula eles têm um
período de silêncio, isso que eles têm é o contato com a leitura, com o livro.
Se eles escolhem não ler... não sei até que ponto eu forçar a leitura naquele
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momento adianta muito. Tanto é que uma estratégia neste terceiro bimestre é
ampliar o léxico. Então, em vez de ser aula de leitura, ser um momento
silencioso em que eles têm opções: ler um livro físico, ouvir um áudio book ou
ouvir um podcast. Podcast, inclusive, eu fiquei meio... meio assim... de
perceber que a maioria no início do ano... que a maioria das pessoas que têm
quinze a dezoito anos não conseguem entender o gênero podcast. Não
conseguiam pensar no gênero podcast. O que pra mim era... é quase um
pressuposto de que, pelo menos, uma boa parte teria noção do que seria um
podcast. Que é basicamente um gênero em áudio muito popular na internet em
que ser você... se discute algo, geralmente não é individual, são pessoas
conversando sobre determinado tema. Então, eu quero incorporar isso, porque
mesmo que eles não têm a prática de leitura é um gênero em que faz com que
eles... um momento reflexivo. Eles têm que parar para escutar pessoas
discutindo um tema. (P4g)

Notamos que o professor, na resposta (P4g), concebe que o estudante tem o direito
de querer ou não ler um livro, entende que ao lhe ofertar a opção de ouvir podcast está
promovendo o letramento e acredita que o simples ato de ler um livro por prazer já é
suficiente para a formação leitora. Sem dúvida, o “leitor” tem o direito de decidir se quer
ou não ler um livro, uma obra e, é verdade ao ouvir fatos do cotidiano, notícias, narrativas,
debates, comentários, críticas, amplia o processo de compreensão do mundo
possibilitando ações de letramento.
O crítico literário Candido (2017, p. 179) nos alerta a ter cuidado com o
pensamento que a literatura “[...] transmite uma espécie de conhecimento, que resulta em
aprendizado, como se ela fosse um tipo de instrução”. Segundo o autor isso não é bem
assim, pensar que o livro por si só agirá na formação do leitor de forma automática e que
a leitura de textos literários incorpora conhecimentos no leitor de maneira inconsciente
pode constituir-se um engano.
O fato do professor de Língua Portuguesa participante da pesquisa organizar uma
aula de leitura semanal e acreditar que cabe ao estudante a decisão ler ou não uma obra
nos parece que os objetivos vão de encontro à formação do leitor. Nesse sentido cabem
algumas reflexões como: O que leva o estudante a não querer um livro num ambiente
construído para esse fim? Será que a falta de competência linguística desestimula o
estudante a ler, quando esse não compreende o que está lendo? Recebe estímulo para
aproximar de uma obra? Que atividades são propostas antes, durante e após a prática de
leitura?
Para a pesquisadora francesa Petit (2009, p.104) a prática de leitura envolve “[...]
um conjunto de atividades dotadas de sentido”. Isso quer dizer que a pessoa; no caso da
escola, o estudante, ter acesso ao livro não é suficiente para que pratique a leitura e crie o
hábito dela. O ensino de literatura na sala de aula deve se constituir de espaços onde se
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permita que o texto literário seja explorado, “significa discutir sua compreensão e, a partir
dela, promover a interpretação por meio das mais variadas atividades [...]” (COSSON,
2010, p. 59).
Ainda de acordo com o Cosson (2010), as práticas de leitura precisam ser conduzidas ao
letramento literário. A prática da escola em pedir ao estudante simplesmente para ler um
livro, sem que haja atividades direcionadas, sistematizadas, não é suficiente para a
promoção da formação literária. O autor ainda afirma que “A leitura escolar precisa de
acompanhamento porque tem uma direção, um objetivo a cumprir, e esse objetivo não
deve ser perdido de vista. Não se pode confundir, acompanhamento com policiamento”
(COSSON, 2010, p. 62).
A esse respeito confirmamos nas observações realizadas nas aulas de Língua
Portuguesa e na análise dos conteúdos programados dos planejamentos semanais o que
percebemos no decorrer da entrevista quanto à seleção dos textos que o professor realiza
para o seu planejamento. As leituras escolhidas são provenientes do livro didático. Segue
a transcrição em diferentes momentos da entrevista:
Geralmente eu fico em trecho de livros. Principalmente trechos das obras que
têm a características das correntes literárias. (P5)
Pra leituras eu fico muito no livro didático. (P5a)
Inclusive, esse é um ponto... esse é um ponto... que eu sei que preciso melhorar.
(P5b)
Não é tentando me justificar, porque eu passo muito tempo tentando fazer com
que eles tenham uma produção mais ativa do texto. E aí, então, por exemplo,
eu me atenho a leituras menores de trechos, aí a partir disso... ou discutimos...
eu tento fazer com que eles produzam mais textos. Porque muito tem... não
estão acostumados a escrever. Então, eu tento balancear um pouco, porque não
adiantam eles lerem, terem mais aula de leitura se isso não se traduzir em... de
outras formas também. Balanço entre ler e escrever, pra mim é importante.
(P5c)
A gente lê esses textos também. Faz leitura em voz alta na maioria das vezes
ou às vezes eu peço a leitura silenciosa. O que acontece... a maioria desses
trechos que aparecem no livro didático ou trecho às vezes é um poema inteiro.
Então a gente discute esse texto depois, e a maioria das vezes tem questões
desse texto e eles fazem atividades sobre o texto. Mas às vezes a gente só lê o
trecho e discute ele. (P9).

Conforme observamos nas respostas (P5), (P5a), (P5b), (P5c) e (P9) o livro
didático constituiu o principal suporte dos textos literários nas aulas de Língua Portuguesa
do professor participante, apesar de reconhecer a necessidade de rever essa prática, essas
respostas nos deixaram preocupados, porém não surpresos. Não somos contra a leitura de
textos literários inseridos nos livros didáticos, mas sim o ensino de literatura a partir
desses textos.
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Por décadas, segundo Cosson (2010), “O conhecimento literário foi reduzido a
listas sem muito sentido de nomes, datas e características de autores, obras e estilos de
época” (COSSON, 2010, p. 57). Destacamos que os textos de literatura nos livros
didáticos, por serem fragmentados, não dão conta por completo de abarcar o ensino de
literatura na vertente do letramento literário. Na maioria das vezes esses textos servem de
trampolim para apresentar escolas literárias ou aspectos da língua.
Não nos surpreendemos com o fato do professor de Língua Portuguesa priorizar a
escolha dos textos do livro didático em suas aulas, porque é praxe de muitos professores
lançarem mão dos textos didáticos para ensinarem literatura, acreditando que estão
ensinando literatura. A nossa preocupação é relevante, porque compartilhamos da mesma
concepção que a pesquisadora Zilberman (2009):
[...] O livro didático excluía interpretação e, com isso, exila o leitor. Propondose como autossuficiente simboliza uma autoridade em tudo contrária à natureza
da obra de ficção que, mesmo na sua autonomia, não sobrevive sem o diálogo
que mantém com seu destinatário. E, enfim, o autoritarismo se apresenta de
modo mais cabal, quando o livro didático se faz portador de normas
linguísticas e do cânone literário. Ou quando a interpretação se imobiliza em
respostas fechadas, de escolha simples, promovidas por fichas de leitura, sendo
o resultado destas a anulação da experiência pessoal e igualitária com o texto
( ZILBERNAM, 2009, p. 35).

Ao priorizar o trabalho com textos literários fragmentados em sala de aula, o
professor de certa forma está furtando o direito do estudante à humanização que a
literatura, ou seja, a obra íntegra literária promove. Para o crítico literário Antônio
Candido (2017), o que pressupõe uma sociedade justa é “o respeito dos direitos humanos,
e a fruição da arte e da literatura em todas as modalidades e em todos os níveis é um
direito inalienável” (CANDIDO, 2017, p. 193).
E ainda, quando partimos das reflexões acerca da Estética da Recepção e
pensamos na limitação interpretativa dos textos literários nos “manuais de
conhecimento”, as discussões sobre o ensino da literatura tomam uma proporção ainda
maior considerando a pluralidade e subjetiva da experiência humana.
É a leitura, não de parte de textos, mas sim de obra na sua integralidade que
legitima a singularidade do sujeito leitor e da obra e estabelece relações identitárias. De
acordo com Mazauric (2013, p. 89) “A leitura literária é, em geral, fortemente associada
à construção da identidade, [...] ler a literatura contribuiria assim positivamente para a
estruturação da personalidade”. Essa identidade é construída por meio de relações com
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o outro, de se enxergar no outro e continuar singular, “de experimentar o sentido do texto
como realidade” (ISER, 1999, p. 46).
Na transcrição (P6) o professor apresenta um conceito sobre o letramento literário.
No entanto, nos parece que conceito e prática estão desarticulados:
Então. É que são duas coisas diferentes. Eu não tenho momento em que eu
adoto algo que seja vinculado ao campo literário. Por exemplo, a gente está
falando de literatura, mas no momento eu vou perpassar cosias que são
vinculadas a... sobre textos, como refletir o texto, como pensar o uso das
palavras no texto literário. Há uma abordagem ao letramento literário.
Inclusive acho muito importante essa coisa de parâmetros estética de escrita,
além de leitura funcional, digamos assim. Mas por exemplo, as minhas práticas
de leitura durante as aulas.... [...] Então essa aula tem várias motivações, uma
trabalhar com [...] é conseguir ficar em silêncio num ambiente coletivo. Que é
uma questão que eles ainda têm dificuldade. É... ter autonomia, selecionar o
que “eu vou ler”, “e nem tudo que a gente ler é obrigação”, no sentido assim
de ... essas leituras não valem nota. [...] (P6)

Coenga (2010, p. 30) explica que “O letramento implica o uso social e autônomo
das habilidades de leitura e de escrita, em um contexto específico, de forma a atender às
necessidades, valores e práticas sociais de seus usuários”. Quanto às práticas de leitura,
na dimensão do letramento literário; o trabalho na escola deve coadunar com as reflexões
da Estética da Recepção e a finalidade do leitor se constituir como sujeito social,
permitindo interpretar o “mundo” por meio da literatura.
Na perspectiva teórica do letramento literário e a Estética da Recepção, as práticas
de leitura de literatura no ambiente escolar assumem a responsabilidade de proporcionar
ao estudante experimentar a leitura literária, se apropriando dos sentidos do texto e a dar
sentido por meio das palavras.
Acreditamos que as escolhas de textos apresentadas aos estudantes nas aulas de
Língua Portuguesa e as estratégias utilizadas pelo professor faz toda a diferença para no
processo de formação do leitor e, concordamos com o pesquisador Rildo Cosson (2018a,
p. 26) quando afirma ser inadmissível “[...] aceitar que a simples atividade da leitura seja
considerada a atividade escolar de leitura literária”.
Talvez sejamos um pouco atrevidos, mas não desrespeitosos, ao afirmarmos que
não reconhecemos sentido algum quando a escola promove práticas de leitura,
simplesmente para que o estudante aprenda a ficar em silêncio, sem atividades que
promova o letramento. Para nós é um desperdício de tempo. Ainda mais em uma escola
em tempo integral com um modelo de organização curricular voltado para a construção
de autonomia, solidariedade, protagonismo, formação integral.
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Esse modelo possui espaço e tempo ampliados para a promoção do letramento
literário. Falamos aqui de tempo e espaços pedagógicos e físicos a começar das pelas
cinco aulas de Língua Portuguesa na matriz curricular da base comum; da possibilidade
de elaborar práticas de letramento literárias nas Disciplinas Eletivas da base diversificada;
do acervo literário pertencente à biblioteca escolar e a criação de clubes de leitura.
Apesar do modelo da Escola Plena apresentar uma proposta de acompanhamento
pedagógico pleno, articulado, com direcionamento teórico, metodológico às ações e
práticas docentes, conforme descrito no capítulo III desta dissertação, após o
levantamento e análise dos dados, notamos uma lacuna neste processo de
acompanhamento pedagógico na orientação da área de Linguagem no planejamento das
práticas de leitura do professor de Língua Portuguesa em prol da formação leitora dos
estudantes. Leiamos a seguir a transcrição de alguns trechos da entrevista concedida a
nossa pesquisa pela orientadora da área de Linguagem em respostas às questões
relacionadas:
a) Ao acompanhamento do planejamento do professor de Língua Portuguesa quanto
às práticas de leitura voltadas ao letramento literário.
[...] Não apenas como material lúdico... e da expansão de horizonte de leitura,
mas principalmente como recurso cognitivo que auxilia os alunos, o professor
... A fim de observar o letramento literário, deve sempre partir de textos do
universo de cada aluno, depois apresentar textos mais complexos e
desconhecidos aos estudantes, possibilitando o desenvolvimento enquanto
leitor. [...] (O3).

b) Ao planejamento do professor e as práticas de leitura específicas desenvolvidas
nas aulas de Língua Portuguesa.
[...] nós insistimos muito na teoria literária que precisa assim subsidiar a prática
pedagógica dos professores de forma que essa possa realmente contribuir para
a formação dos alunos leitores de literatura que constituem-se assim numa
alternativa didática que possibilita o aluno compreender a literatura como um
fenômeno cultural histórico, social e essa relação entre o texto literário a
perspectiva da nossa cultura é que a escola promova, e com os alunos, levandoos a percebe as possibilidade da significação da literatura como objeto artístico,
polissêmico que transmite normas e regras. (O3a)

c) A participação da orientação da área de Linguagem na seleção das obras literárias
em conjunto com o professor de Língua Portuguesa.
Então, buscamos é conhecer bem os alunos da nossa escola, as características
a fim de que... a fim de ter claro os objetivos para o trabalho com os livros,
considerando sempre os momentos das atividades envolvidas, as obras devem
ser e são adequadas aos leitores aos alunos e ... aquelas que já conhecem ou
não e, atendem às necessidades didáticas e pedagógicas discutidas durante as
reuniões da área de Linguagem. Então selecionamos obras adaptadas de
versões clássicas de acordo com o programa pedagógico [...] (O4).
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d) Ao hábito dos estudantes de levarem à escola livros de literatura.
Trazem, eles trazem. Assim... nós temos bastantes alunos que gostam da leitura
e eles não são os indicados para eles lerem, mas eles escolhem livros e muitos
alunos também têm esse hábito, têm um hábito muito saudável de ir a uma
livraria comprar livro. [...] (O4b).

Também perguntamos se como orientadora de Linguagem tinha o costume de
indicar livros aos estudantes e a resposta foi:
[...] através dos planos de planejamentos dos professores... nós costumamos
indicar livro sim. Agora como no segundo ano do Ensino Médio que o
professor [...] está trabalhando... eu indiquei para ele... é livros. Nós estamos
vendo a escola literária do Romantismo, né, então nós indicamos obras como
Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães que inaugura o
Romantismo no Brasil e José de Alencar com o livro Iracema [...] (O5).

Embora a orientadora da área de Linguagem tenha demonstrado durante o período
in loco da pesquisa que estivemos na escola colhendo dados, eficiência no desempenho
de suas atribuições; causou-nos estranheza as respostas (O4) e (O5) da orientadora quanto
ao acompanhamento das obras literárias selecionadas no planejamento do professor,
principalmente quando diz (O4) participar desta seleção juntamente com o professor,
visto que este afirma na transcrição (P5a) que a predominância das escolhas de leituras
são textos do livro didático. Além disso, em nenhum momento da entrevista com o
professor e nos registros de classe aparecem as obras literárias mencionadas em (O5).
As respostas de (O3) e (O3a) evidenciam uma orientação pedagógica mais
concreta sobre letramento literário, sem especificar as práticas de leitura realizadas na
aula de Língua Portuguesa, estando familiarizada somente com aula de leitura (O4b).
As divergências e desencontros apresentados nas entrevistas da orientadora de
área de Linguagem e do professor de Língua Portuguesa quanto ao acompanhamento das
ações e práticas de letramento literário na EE José de Mesquita, apontam para um
desalinhamento quanto às orientações de práticas de leitura e um desconhecimento, não
teórico, mas sim prático de como efetivar o letramento literário nas práticas de leitura em
sala de aula na promoção da formação do leitor literário.

4.2 O olhar dos estudantes das práticas de leitura nas aulas de Língua Portuguesa.
Se o investimento do leitor como sujeito for reconhecido como algo não só
inevitável, mas necessário para toda experiência de leitura, passa a ser urgente
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senão redefinir ao menos repensar o modo de funcionamento da leitura literária
escolar. (ROUXEL, 2004, p. 195)

Para apresentarmos a percepção dos estudantes do Ensino Médio participantes da
nossa pesquisa quanto às práticas de leitura realizada na E.E. José de Mesquita,
escolhemos as palavras da pesquisadora francesa Annie Rouxel (2004) como epígrafe
deste subtítulo, por apontar a necessidade da escola em refletir sobre as atividades de
leitura literária quando essas estão voltadas para a formação do leitor autônomo, crítico e
“leitor de mundo”.
Essa reflexão é muito relevante se compreendermos que cabe a esta instituição de
ensino, chamada escola, garantir aos estudantes acesso a leitura de forma democratizada
e livre; permitindo que eles experimentem a leitura literária de forma que venha contribuir
na formação de suas identidades e “[...] assim positivamente para a estruturação da
personalidade” (MAZAURIC, 2004, p. 89).
A literatura tem o poder de influenciar a vida do leitor, ‘[...] instrumento de justiça
e de tolerância, e a leitura, experiência de autonomia, contribuem para a liberdade e para
a responsabilidade do indivíduo [...] (COMPAGNON, 2009, p. 22). A leitura de literatura
possibilita ao leitor o desenvolvimento de sua própria autonomia em tomadas de decisões
e escolhas. Mas, que essa liberdade seja conquistada, as propostas de atividades de
leituras na escola necessitam ser planejadas pelos mediadores de leitura que em sala de
aula são os professores e professoras.
Muitas são as atividades de leitura desenvolvidas nas aulas de Língua Portuguesa,
mas nem todas as práticas visam à formação do leitor; sem falar que as competências
leitoras passam longe de serem desenvolvidas. A leitura de literatura precisa ser ensinada,
com atividades sistematizadas, organizadas, “[...] segundo os objetivos da formação do
aluno, compreendendo que a literatura tem um papel a cumprir no âmbito escolar”
(COSSON, 2018a, p. 23).
A subjetividade do leitor é outra questão que deve ser considerado no
planejamento das atividades de leitura na sala de aula e nos outros espações de promoção
à leitura na escola, considerando que “Toda leitura tem, como se sabe, uma parte de
subjetividade” (JOUVE, 2013, p. 53). A leitura, em especial de literatura, ativa as
memórias do leitor, trazem à tona lembranças de algo vivido, de situações ocorridas, de
encontros e desencontros, de sentimentos, além de despertar as fantasias.
Uma mesma obra lida por vários leitores provoca reações diferentes em cada um;
isso acontece por causa da subjetividade e receptividade do leitor, que “[...] constrói sua
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recepção apoiando-se nos espaços de certeza fornecidos pelo texto” (JOUVE, 2002, p.
70). Ainda nessa vertente da Estética da Recepção, Iser (2018) em seus estudos afirma:
[...] o leitor reage a algo que ele mesmo produzira, e este modo de reação
explica por que somos capazes de experimentar o texto como evento real. Não
o compreendemos como objeto dado, nem como estrutura determinada por
predicados; é antes de mais nada por nossas reações que o texto se faz presente.
Dessa maneira, o sentido da obra ganha o caráter de evento, e, já que
produzimos o evento como correlato de consciência do texto, experimentamos
o sentido do texto como realidade. (ISER, 1999, p. 45 - 46)

É nessa perspectiva teórica que analisamos as respostas dos quinze estudantes
que responderam as onze perguntas do questionário aplicado no decorrer da pesquisa com
o objetivo de levantar informações quanto à percepção deles das atividades de leitura nas
aulas de Língua Portuguesa e em outros espaços da escola.
No capítulo III, com base nas respostas das quatro perguntas iniciais do
questionário, apresentamos a faixa etária dos estudantes respondentes, e constatamos que
a representativa feminina é maior que a masculina. Quanto ao ano que os estudantes estão
matriculados na E.E. José de Mesquita, levantamos que sete dos quinze respondentes
iniciaram seus estudos nessa escola em 2019, sete em 2018 e apenas um em 2017, mesmo
ano de adesão ao Programa de Fomento do MEC e a implantação do modelo pedagógico
da Escola Plena.
As respostas das perguntas cinco, seis, sete, oito e nove do questionário
identificam o perfil dos estudantes participantes desta pesquisa. A seguir explicitaremos
as questões de cinco a dez com respostas representadas pelos gráficos de porcentagens
▪

Pergunta de número cinco: Você costuma ler com que frequência?
Gráfico 5: questão cinco.
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Nesta pergunta, dos 15 estudantes participantes, 05 leem mensamente, 02 leem
diariamente, 06 semanalmente, 02 estudantes leem quinzenalmente. Os dados levantados
apresentam um quadro de estudantes leitores.
▪

Pergunta de número seis: Qual o tipo de livro você gosta de ler?
Gráfico 6: questão seis.

Conforme apresenta o gráfico número seis, a obra de ficção ocupou o ranque da
escolha de leitura dos estudantes, ficando com 38,5% que equivale a cinco respondentes
dos 13 estudantes que escolheram as opções de múltipla escolha. A questão número seis
dispunha de sete alternativas de múltipla escolha e uma com a opção “outro” com espaço
para que o estudante respondente escrevesse o gênero literário que gosta ler. Para essa
alternativa vejamos as respostas de dois respondentes, que será identificada pelas letras
X e Y:
Gosto de ler livros que traz conhecimento intelectual como enciclopédias, etc.
(resposta de um estudante X)
Todos os tipos. (resposta de um estudante Y)

A resposta do estudante X indica que apenas a leitura de enciclopédias e outros
livros trazem conhecimento intelectual, não reconhecendo as obras literárias como fonte
de conhecimento. Essa resposta é um indício que propostas de atividade de leitura podem
estar de encontro com os objetivos do ensino de literatura na escola. Quanto à resposta
do estudante Y, observamos que o respondente apesenta um perfil de leitor eclético, o
que pode indicar um leitor curioso ou que ainda não se identificou com a leitura de um
gênero literário específico.
▪
Pergunta de número sete: Qual a frequência que costuma ir à biblioteca da
escola para emprestar livros?
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Gráfico 7: questão sete.

6,7%

A porcentagem de 40% equivale a seis estudantes dos 15 participantes da
pesquisa, que responderam não frequentar a biblioteca para fins de realizar empréstimos
de livros. Considerando que a proposta das aulas de leitura realizada nas aulas de Língua
Portuguesa da E.E. José de Mesquita contempla a leitura de livros pertencentes ao acervo
pessoal dos estudantes; que as sugestões de leitura planejadas nas aulas de leitura do
professor de Língua Portuguesa, participante desta pesquisa, não são oriundas do acervo
da biblioteca escolar, arriscamos a apontar algumas situações possíveis que justificam
este índice, como: o acervo literário da biblioteca não ser atraente, as obras literária do
acervo da biblioteca não são apresentados aos estudantes ou há pouco incentivo aos
estudantes pelos mediadores de leitura a realizar empréstimos de livros do acervo da
biblioteca escolar.
No entanto, se considerarmos a somatória das porcentagens dos demais
respondentes: 20% procuram a biblioteca para emprestar livros diariamente, 6,7
semanalmente, 6,7% quinzenalmente, 13,3% mensalmente e 13,3% anualmente;
verificamos que 60%, ou seja, a maioria dos estudantes recorre à biblioteca escolar para
a escolha de suas leituras literárias.
▪

Pergunta número oito: Quem incentiva você a ler?
Gráfico 8: questão oito.
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A resposta da questão oito aponta que 40% dos respondentes são incentivados
pelo professor de Língua Portuguesa a lerem; 40% não recebem incentivos de ninguém
e, 20% são incentivados pelos familiares. De acordo com a pesquisadora Michele Petit
(2009, p. 166) o gosto pela leitura é despertado pelos mediadores de leitura no âmbito
escolar “É um professor, um bibliotecário que, levado por sua paixão, a transmite através
de uma relação individual. ” Para a autora não existem receitas mágicas para democratizar
a leitura. Os dados apresentados na questão oito desta pesquisa confirmam a afirmação
da Petit (2009) quanto ao papel dos mediadores de leitura:
Para transmitir o amor pela leitura, e acima de tudo pela leitura de obras
literárias, é necessário que se tenha experimentado esse amor. Poderia se
esperar que esse gosto acontecesse naturalmente nos círculos onde o livro é um
objeto familiar. No entanto, como já disse, isso está longe de ocorrer. (PETIT,
2009, p. 161-162)

▪

Pergunta número nove: Quantos livros neste ano você já leu?
Gráfico 9: questão nove.

O resultado revelou que 33,3% dos respondentes do questionário afirmaram em
ter lido pelo menos 03 livros até o terceiro bimestre de 2019. Esses dados contrariam os
discursos que insistem, sem base científica, afirmar que os estudantes não gostam de ler.
É bem verdade que ainda é baixo o número de livros lidos no decorrer de dez meses; no
entanto acreditamos que “[...] a importância da leitura não pode ser avaliada unicamente
a partir de cifras, o número de obras lidas ou emprestadas” (PETIT, 2008, p. 77).
A partir das respostas das duas últimas questões, que correspondem aos números
dez e onze, a percepção dos estudantes sobre as atividades de leituras as quais participam,
se evidenciam. Não demarcamos uma opção de múltipla escolha na questão dez,
decidimos que a resposta seria subjetiva, oportunizando os estudantes a expressarem seus
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entendimentos sobre as práticas de leitura e o efeito que essa provoca na sua formação
como leitor. Segue na íntegra a pergunta número dez e as respostas dos estudantes
respondentes, os quais são identificadas pelos números na sequência de um a quinze.
▪
Pergunta de número dez: Das atividades de leitura que são desenvolvidas
nas aulas de Língua Portuguesa, qual você gosta mais? Por quê?
Estudante nº 1 – Pordcast, porque eu consigo ficar ouvindo enquanto outras
coisas.
Estudante nº 2 – Podcast,, porque é divertido dependendo do assunto nos deixa
mais próximos.
Estudante nº 3 - ,Podcast, porque é divertido gravar e muito legal ter que ouvir
no final.
Estudante nº 4 - Normalmente não tive muita oportunidade de presenciar, mas
as que tive foram ótimas. Só os alunos não colaboram.
Estudante nº 5 -.Podcast, porque eu acho melhor.
Estudante nº 6 - A aula de leitura, porque na escola têm incentivos.
Estudante nº 7 - A que ficamos lendo livros que escolhemos na sala de aula
com os amigos. O professor é muito bom. É sempre bom ler em ambiente
escolar
Estudante nº 8 - Aulas de leitura, pois me incentiva a desenvolver hábitos de
leitura frequente.
Estudante nº 9 - Leitura. Consigo entrar no livro e ler e ter imaginação.
Estudante n° 10 - Aula de leitura (você escolhe um livro desejado e leva na
aula). Gosto, porque dá para tirar uns dez minutos para cochilar.
Estudante n° 11 - As aulas de leitura, finalmente um tempo para ler em paz.
Estudante 12 - Aula de leitura, um tempo que não tenho em casa para ler.
Estudante 13 - Do tempo livre que temos para ler.
Estudante 14 - Do tempo que temos para ler
Estudante 15 - Nos ajuda a ter um conhecimento melhor das palavras para
produzir bom texto.

As aulas de leitura desenvolvidas na aula de Língua Portuguesa predominaram
com 73,33 %, que corresponde a 11 dos 15 dos estudantes. No entanto, isso não determina
que os demais não tenham gosto pela leitura; apenas tem diversas razões para não se
interessarem pela aula de leitura.
As respostas dos estudantes nº 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13 e nº 14 mostram que
gostam de ler e valorizam o tempo da aula reservado para a atividade de leitura. Desse
grupo, observamos que os estudantes número 11 ao usar a expressão “em paz” e o
estudante número 12 por afirmar que em sua casa não consegue ler, são indícios de que
encontram nesta atividade, denominada como “aula de leitura”, a privacidade para
realizar suas leituras.
O estudante número 7 dá a entender que para ele o prazeroso não está
propriamente na leitura, mas no espaço-tempo que esta atividade proporciona para
compartilhar com os amigos suas leituras; os estudantes número 06 e 08 acreditam que
esta atividade contribui para o desenvolvimento do hábito de leitura. A resposta do
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estudante número 10 evidencia que a proposta da atividade de leitura não é direcionada.
Além disso, na sua resposta fica claro que esta atividade não tem significado para
o estudante quanto a sua formação leitora, para ele é uma oportunidade de descanso ao
mencionar que é possível tirar alguns minutos de “soneca”. Em contrapartida, o estudante
nº 15 acredita que a leitura além de possibilitar mais conhecimento, também contribui
para que possa escrever melhor. Essa resposta é bem pertinente e coerente quando nos
remetemos à proposta do professor de Língua Portuguesa, sujeito da pesquisa, com a aula
de leitura.
Como mencionamos no início deste capítulo as aulas de leitura são organizadas
para os estudantes leem simplesmente por ler; não há um planejamento com competências
definidas para a formação do leitor, tampouco uma proposta de atividades de
desenvolvimento de prática leitura na vertente do letramento literário, como a sequência
expandida apresentada no livro Letramento literário: teoria e prática, de Rildo Cosson.
A porcentagem de 26,66% das respostam dos estudantes mostra que quatro
respondentes classificam o gênero podcast como uma atividade de leitura. Esse
entendimento pode estar relacionado com a proposta do professor de Língua Portuguesa
em dar a opção aos estudantes em ouvir um podcast na aula de leitura para àqueles que
não querem ler um livro físico ou digital. Além disso, esse gênero é muito trabalhado nas
demais aulas do professor.
Vale lembrar que podcast é um gênero oral e segundo Gisela dos Santos Costa
(2009, p. 4), em seu artigo intitulado “Podcast: um gênero ou suporte? Emergente ou
híbrido? Oral ou escrito? publicado na revista nos anais do III Encontro Nacional Sobre
Hipertexto” em 2009, “entende-se por podcast uma página, site ou local em que os
ficheiros de áudio estão disponibilizados para carregamento”. Outro dado apresentado
que merece atenção é a resposta do estudante número 4, que apesar de sua resposta dar a
entender que se refere à atividade de leitura, não consegue se expressar de forma clara,
deixando dúvidas quanto a sua compreensão da atividade de leitura e de sua participação
nela.
O objetivo de obtermos as respostas da questão onze é investigar se a escola ocupa
outros espaços para promover e democratizar a leitura literária e se os estudantes
reconhecem essas atividades nesses espaços. Vejamos a pergunta na íntegra e o resultado
por porcentagem no gráfico 10.
▪
Pergunta de número onze: Das atividades com leitura na escola, qual você
participa?
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Gráfico 10: questão onze

De acordo com as respostas dos 11 estudantes que optaram em escolher uma
alternativa de multiescolha, 45% responderam que a escola não desenvolve nenhum
projeto de leitura para além da aula de leitura na aula de Língua Portuguesa, dois
respondentes disseram que na escola há oficinas de leitura, dois afirmaram que há
atividades de teatro, um disse que há atividades com rodas de leitura e um afirma que a
escola desenvolver algum projeto de leitura.
No gráfico 11 apresentamos as respostas de 04 estudantes dos 15 respondentes da
pesquisa.

Gráfico 11: questão subjetiva onze - opção outros.

Fica claro nas respostas dos estudantes que para eles a única atividade de leitura
desenvolvida na escola são as aulas de leitura nas aulas de Língua Portuguesa, um
momento para lerem ou não. Para os autores Cristiana Santana Moreira e Tiago Monteiro
de messias (2018, p. 183) “O professor, ao se colocar como mediador de leitura de textos
literários e, portanto, partícipe dos processos de subjetivação dos alunos, assume o
compromisso de ir além da transmissão de informações, abre espaços para negociação
dos significados, apropriação de saberes, construção de interações de troca, diálogo e
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partilha de experiências”. Se colocar como mediador de leitura é ensinar a literatura,
porque assim como qualquer saber, a literatura deve ser ensinada, aprendida, como afirma
Antoine Companon (2009):
A literatura deve, portanto, ser lida e estudada porque oferece um meio –
alguns dirão até mesmo o único – de preservar e transmitir a experiência dos
outros, aqueles que estão distantes de nós no espaço e no tempo, ou que diferem
de nós por suas condições de vida. Ela nos torna sensíveis ao fato de que os
outros são muito diversos e que seus valores se distanciam dos outros
(COMPANON, 2009, p. 47).

Michele Petiti salienta que “[...] Muito além de uma ferramenta pedagógica, a
literatura é aqui uma reserva da qual se lança mão para criar ou preservar intervalos onde
respirar, dar sentido à vida, sonhá-la” (PETIT, 2009, p. 284-285). Essa afirmação da
pesquisadora francesa reforça ainda mais a responsabilidade que os mediadores de leitura
têm em ensinar os estudantes a lerem textos literários, garantindo-lhes o direito à literatura
e de sonhar.

4.3 Biblioteca na escola em tempo integral: espaço para mediação de leitura

A biblioteca escolar desempenha um papel fundamental na formação integral dos
estudantes. Para além de ser um lugar de empréstimo de livros, a biblioteca promove
encontros com novos e velhos personagens; possibilita diálogos e discussões com autores
e obras; oferece passaporte para a fantasia e para o mundo real; permite experimentar
novas experiências por meio da leitura literária; possibilita aos seus frequentadores se
constituírem leitores com leitura de mundo, pois “[...] a leitura do mundo e a leitura da
palavra estão dinamicamente juntas” (FREIRE, 2011, p. 41).
Como espaço pedagógico, a biblioteca faz parte do currículo escolar. Na proposta
do modelo da escola em tempo integral em Mato Grosso a biblioteca é um espaço que
contribui para o desenvolvimento das habilidades leitoras do estudante e ponto de
encontro de clubes de leitores. Espera-se que os professores de Linguagem e o técnico
administrativo17, lotados na biblioteca escolar, exerçam seus papéis de mediadores de
leitura, incentivando os estudantes a lerem literatura e se envolverem em atividades que

17

No Estado de Mato Grosso não existe o cargo de bibliotecário nas escolas. Na biblioteca escolar pode
ser atribuído um Técnico Administrativo ou um professor em readaptação de função.
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promovam a formação do leitor. Concordamos com a pesquisadora Sthéfani Marinho
(2018) ao afirmar que:
O professor é um dos grandes formadores de opinião e ele, assim como a
escola, tem papel fundamental para fermentar a prática da leitura. É ele o
grande influenciador e quem conscientiza os seus alunos sobre a importância
de ler. [...]Temos diferentes atividades e leitura que podem ser feitas em sala
de aula ou nos espaços que a escola tem, como a biblioteca, a quadra de
esportes, a sal de recursos ou de vídeo [...]” (MARINHO, 2018, p. 197).

Nesse sentido, os mediadores de leitura devem articular as práticas de leituras
desenvolvidas tanto na sala de aula quanto na biblioteca, de forma que venham a
contribuir para a identidade literária do estudante. Na compreensão do pensamento de
Petit quando explica que “[...] o papel do mediador de leitura é, a todo o momento, [...] o
de construir pontes” (PETIT, 2009, p. 174).
As práticas de leitura, projetos, oficinas e mesmo atividade aleatórias de leitura
planejadas em sala de aula e outros espaços na escola pelo professor de Língua Portuguesa
e de literatura, precisam estar articuladas com as ações da biblioteca. A integração de
atividades de leitura realizada pelos mediadores de leitura possibilita que as
aprendizagens dos estudantes sejam potencializadas e ampliadas; no entanto, “[...] o
planejamento e a efetivação da biblioteca escolar requerem uma mudança de mentalidade
por parte dos educadores [...] (SILVA, 2009, p.198)
É verdade que a falta de profissionais qualificados para atuarem nas bibliotecas
escolares dificulta a democratização dos livros literários e o incentivo à leitura é prejudica
porque “Para transmitir o amor pela leitura, e acima de tudo pela leitura de obras literárias,
é necessário que se tenha experimentado esse amor” (PETIT, 2009, p. 161). O que se
esperar de um profissional para que atue em uma biblioteca escolar, ainda mais em uma
escola em tempo integral que os tempos e espaços são diferenciados das escolas em tempo
parcial, é “[...] além de administrá-lo e de organizar e conservar atualizada sua coleção,
desempenha papel de mediador” (CAMPELO, 2010, p. 127).
Voltamos a afirmar que garantir que as bibliotecas escolares recebam os acervos
de obras literárias distribuídas pelos Programas do Livro, como o PNLD - Literário, sem
dúvida é fundamental para que o estudante tenha acesso à leitura literária, mas não é o
suficiente; a adesão à leitura literária das obras do acesso da biblioteca ocorre com ações
articuladas pelos mediadores de leitura, ou seja, atividades planejadas por professores e
bibliotecários.
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Algumas decisões governamentais tomadas no processo de implantação de
políticas públicas de escolas de educação em tempo integral são desencontradas ao
modelo das escolas plenas e não favorecem as ações dos mediadores de leitores, como é
o caso de decisões tomadas pelos gestores da Secretária de Estado de Educação em Mato
Grosso em 2019, instituídas na Portaria nº 597/2018/GS/SEDUC/MT no artigo 25 que
garantia apenas um profissional com carga horária inferior a jornada escolar dos
estudantes das escolas em tempo integral para compor o quadro pessoal da escola na
biblioteca; a junção da biblioteca escolar com o laboratório de informática, regulamentada
pelo Orientativo do Projeto Biblioteca Integradora da SEDUC (2019). Essas medidas nos
levam a fazermos a mesma indagação do pesquisador Ezequiel Theodoro da Silva (2009,
p. 189): “Será que a presença dos leitores assíduos e críticos, não seria um incômodo aos
governantes e ao poder oligárquico que se mantém encravado nos centros de decisão
política do País?”
A nosso ver, a mantenedora das escolas públicas da rede de ensino do Estado de
Mato Grosso, ao tomar decisões pensando apenas no impacto de custo em manter escolas
em tempo integral, não vendo a biblioteca escolar com a mesma importância da sala de
aula no processo de aprendizagem do estudante, pode dificultar ainda mais a difusão do
livro literário dentro da escola; desestimular a frequência dos estudantes e professores à
biblioteca escolar; inviabilizar o desenvolvimento de práticas de letramento literário no
espaço da biblioteca, bem como a formação dos clubes de leitura.
Algumas das questões levantadas são comprovadas pelas respostas da técnica
administrativa, sujeito da pesquisa, na entrevista. Para obtermos informações sobre o
funcionamento real da biblioteca, indagamos sobre o horário de funcionamento da
biblioteca escolar; a organização do empréstimo de livros; a frequência dos estudantes e
professores; o desenvolvimento de quais atividades os estudantes realizam na biblioteca
e obtivemos as respostas a seguir, as quais optamos em apresentar os resultados por temas,
com a transcrição total e parcial das respostas da entrevistada. Vejamos:
1- Funcionamento da biblioteca escolar.
Das 7h da manhã às 13h. Há um dia só de tarde, no período da escola das 07h
às 4h, digo, 16h. Em geral é mais de manhã, porque de tarde são as... como é
que chama? As matérias eletivas. (T1)
E... este ano atende a biblioteca integradora [...] é lá no laboratório de
informática [..] que está desativado [...] O laboratório de informática foi
desativado em setembro porque as bancadas que a gente tinha dos
computadores eram emprestadas pelo SENAI, aí eles precisavam de volta [...]
( T1a )
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[...] o espaço do laboratório de informática a gente até tentou levar a biblioteca
lá por um tempo, só que na época tinha um armário de madeira terrível, ele
soltava muito pó e tudo mais, aí como o ambiente e como o laboratório de
informática ficava fechado à gente acabou devolvendo lá pro lugar dela
(biblioteca), que o lugar inicial dela [...]. (T5)

2- O acervo da biblioteca escolar.
[...]de cabeça não saberei te dizer, mas a gente tem separadinho, temos DVDS
também e revistas catalogadas. Tem esse registro... quando eu cheguei tinha
esse registro em livro físico e eu estava tentando, [...]quando tinha o laboratório
de informática, fazer digital porque facilitaria na busca, essas coisas, os
autores. [...] ( T2a)
[...] os de literatura ainda chegam pelo FUNDEB e tudo mais. (3d)
[...] A questão é que vem um título em grande quantidade [...] Mas de sessenta
volumes da mesma obra [...] (T6a)
[...] eu particularmente acredito que a gente tem um acervo pequeno. Até um
pouco em decorrência a destes repasses de livros serem vários exemplares do
mesmo do mesmo tipo [...] (T10)

3- A frequência dos estudantes na biblioteca escolar.
Com essa questão que eles têm o período fixo, por assim dizer, nas aulas de
Português na leitura semanal, em geral, eles emprestam e leem lá nessa aula,
nas aulas de leitura. Porque o tempo vago, de certo modo, eles têm o intervalo
alí e o horário de almoço. Só como é de período integral, muitos deles estão
cansados, e, em geral, preferem cochilar... essas coisas, ou ler alguma coisa até
cochilar. Na escola, pelo menos, eles não têm o hábito de sentar lá (biblioteca)
e ficar. Como é integral eles não teriam opção de vim no contraturno para
realização do estudo. (¨6a)

4- A frequência dos docentes à biblioteca escolar.
Realizam alguns empréstimos. Os mais frequentes são os de linguagem. Como
tem a questão dessas aulas de leitura, eles fazem indicação de algumas obras para
eles lerem. Quando chega alguma coisa nova do FUNDEB, dessas coisas, eles
dão uma olhadinha para ver se acham razoável para indicar para os alunos
porque... pelo que entendi é de escolha livre o título que eles vão estar lendo.
Então eles dão uma olhadinha no que chega [...] ( T6)

5- Atividades desenvolvidas na biblioteca durante e após a jornada escolar diária.
Eles fazem alguns trabalhos [...] Porque assim, nas aulas de Português
desenvolvem atividades de leitura semanal [...] (T5)
Em geral eles querem ir embora porque ficam o dia todo. (T5c)

6- Empréstimos de obras literárias.
Os de literatura. Tem alguns HQs... mas... eles não costumam emprestar muito
porque para a aula de leitura acaba a leitura tudo naquela aula. Eles têm... não
sei se depois da leitura chegam a fazer um relatório por escrito, mas relata o
que eles leram durante a aula dos professores, eles costumar preferia por um
livro intermediário, de tamanho.
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7- Incentivo à leitura.
Aqueles alunos mais expansivos, comunicativos, costumam conversar ...
“Gostei desse”, ou quando aquele livro Nichoals Sparks tem alguns títulos, uns
três, quando pega um aí “ já li esse título dele, gostei bastante”. ( T8)
Eu costumo sugerir (leitura), porque eles perguntam [...] aí as obras que eu
conheço eu sugiro [...]. (T9)

As respostas T1, T5c, T6a confirmam que o horário de atendimento da biblioteca
não favorece a frequência dos leitores nesse espaço. Daí, conclui-se que a permissão para
o atendimento na biblioteca todos os dias da semana e no mínimo 8h diárias, possibilitaria
ao estudante leitor frequentar a biblioteca mais vezes, incentivando outros estudantes a
também fazerem o mesmo.
Nos primeiros anos de implantação das escolas em tempo integral as portarias
instituídas pela SEDUC caminhavam a favor da proposta de que a biblioteca escolar
tivesse mais de um profissional de 30h atribuído. Em 2018 a Portaria nº
371/2017/GS/SEDUC/MT, no artigo nº 12, garantia às escolas em tempo integral com
mais de 150 (cento e cinquenta) matrículas a atribuição de dois profissionais, conforme
podemos verificar na imagem 17 do que se refere ao quadro de profissional de TAE da
Secretaria Escolar do anexo I da portaria supracitada. No entanto, em 2019 houve um
retrocesso, voltando a ser apenas um profissional que na verdade nem tem formação para
a função, pois no Estado de Mato Grosso o cargo de bibliotecário pode ser atribuído a um
Técnico Administrativo ou um professor em readaptação de função.

Figura 17: quadro de profissional de TAE das Escolas Plenas

Fonte: Seduc/MT - 2019

Sem dúvida os fatores mencionados podem não justificar o fato desses estudantes
escolherem ir embora após o término das aulas e não permanecerem um pouco mais na
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escola para realizarem algum tipo de atividade de leitura na biblioteca e não terem o hálito
de lerem no horário do almoço; mas corroboram e contribuem para este desfecho. Com
certeza alguns fatores apontados, conforme as demais respostas T5 e T6 da entrevista, é
perceptível a falta que faz um professional preparado que oriente, incentive, que viva a
experiência de leitor, dê exemplo e sensibilize esses estudantes quanto a importância da
leitura para a descobertas de outros mundos.
•

A biblioteca ficar aberta apenas um dia da semana à tarde até às 16h30.
Horário que os estudantes finalizam suas atividades em sala de aula.

•

Compreender o direito dos estudantes descansarem no horário do almoço,
optando em realizar um cochilo em vez de lerem na biblioteca. A ampliação
da jornada escolar impõe a necessidade do descanso e o ideal é que as escolas
em tempo integral organizassem um espaço e o ambiente para esse fim. Essa
é uma das orientações da equipe escolar pela equipe de implantação das
escolas em tempo integral da SEDUC nos Ciclos de Acompanhamento.

•

Não há envolvimento da profissional da biblioteca nas atividades de leituras
planejadas pelos professores de Língua Portuguesa. Essa desarticulação de
ações se evidencia na resposta da entrevistada (T5): “Eles fazem alguns
trabalhos [...] Porque assim, nas aulas de Português desenvolvem atividades
de leitura semanal [...]”. A falta de planejamento e alinhamento de atividades
de leitura pelos mediadores de leitura, nesse caso deveria ser a técnica
administrativa lotada na biblioteca da EE José de Mesquita e professores de
Língua Portuguesa, pode colaborar para que se crie um conceito de que a
formação literária do estudante está desvinculada ao espaço da biblioteca
escolar.

•

Os professores, mesmo tendo espaço e tempo da hora função18 não possuírem
o hábito de frequentarem a biblioteca para realização de leituras. De acordo
com a resposta da entrevistada (T6) os professores vão à biblioteca para
“Realizam alguns empréstimos” e por conta das aulas de leitura semanal os
professores de Língua Portuguesa vão à biblioteca “[...] Quando chega alguma
coisa nova do FUNDEB, [...] dão uma olhadinha para ver se acham razoável
para indicar para os alunos [...]” (T6).

18

O capítulo I contempla a explicação das atividades da hora função do professor no modelo da Escola
Plena.
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•

O modelo da Escola Plena pode não estar totalmente consolidado pela
profissional da biblioteca escolar, conforme notamos na expressão “Como é
integral, eles não teriam opção de vim no contra-turno” (T6).

•

A profissional da biblioteca não atua como mediadora de leitura. Não
promove ações de incentivo à leitura literária. De acordo com a entrevistada
interage mais com os leitores que são “mais expansivos, comunicativos,
costumam conversar [...] porque eles perguntam” (T9).

De acordo com os estudiosos Moreira e Messias (2018) os professores têm a
responsabilidade de oportunizar práticas de leitura que contemple as mais diversas
variadas situações sociais de forma a potenciar o repertório literário dos estudantes, com
ações que demandam planejamento, por traçar objetivos com intencionalidade por
considerar “[...] essencial que os momentos e espaços para trabalho com a leitura literária
sejam pensados de maneira a valorizar essa prática, [...] por meio das mediações, [...], das
ações que corroborem com um comportamento leitor” (MOREIRA e MESSIAS, 2018,
p.183).
Lajolo (2019, p. 105) acredita “[...] que as experiências de leitura que a escola
deve patrocinar precisam ter como objetivo capacitar os alunos para que fora da
escola, lidem competente com a imprevisibilidade das situações de leitura [...]”. E, a
partir dessas reflexões teóricas e os resultados apresentados nesta pesquisa,
compreendermos que a formação do leitor literário no ambiente escolar dependerá de
ações concretadas e colaborativas dos mediadores de leitura voltadas para as práticas de
letramento literário, do compromisso com a formação do leitor, de conceder ao
estudante o direito de ler literatura e experimentá-la.

CONSIDERAÇÕS FINAIS

O modelo pedagógico das escolas em tempo integral no Estado de Mato Grosso,
instituída como Escola Plena, amplia possibilidades de desenvolvimento de práticas de
leitura de literatura por trazer uma proposta metodológica curricular de acolhimento, de
protagonismo, de desenvolvimento da autonomia e de construção e efetivação do projeto
de vida do estudante.
Outro diferencial da escola em tempo integral apontado pela pesquisa são os
espaços e tempos estendidos aos estudantes e aos docentes, como por exemplo, a hora
função (produção pedagógica e científica) do professor destinada ao atendimento das
necessidades formativas dos estudantes; o espaço para criação de Clubes de
Protagonismo; as Disciplinas Eletivas da parte diversificada da matriz curricular; a figura
dos orientadores de área de conhecimento; as agendas de reuniões e planejamento de área
para fins de alinhamento de ações acerca dos objetivos de conhecimento,
acompanhamento das práticas pedagógicas desenvolvidas, suporte e orientações das
práticas docentes desenvolvidas em sala de aula e outros espaços pedagógicos. Toda essa
estrutura de organização curricular visa garantir o direito à formação integral do
estudante.
É nesse modelo de escola, propício ao desenvolvimento de práticas pedagógicas
suscetíveis a resultados satisfatórios que buscamos compreender como se dá as práticas
de leitura de literatura, na envergadura do letramento literário, nas aulas de Língua
Portuguesa e em outros espaços onde os mediadores de leitura estão presentes, como a
biblioteca escolar, na E.E. José de Mesquita, localizada em Cuiabá.
No percurso do desenvolvimento da pesquisa, indagações se desdobravam a partir
da pergunta de problematização do tema dessa investigação e, os resultados apresentados
a partir da análise dos dados levantados nas entrevistas dos sujeitos participantes da
investigação; do questionário respondido pelos estudantes, das observações das aulas de
leitura provocaram reflexões acerca do ensino de literatura, da formação literária do
professor, do papel do docente e de outros profissionais como mediadores de leitura, da
efetivação do planejamento de atividades de leitura nas salas de aula de Língua
Portuguesa, das práticas de letramento literário em uma escola que possui tempos,
espaços, recurso humano que asseguram o direito ao estudante a se constituir como leitor
literário no processo de sua formação integral.
O ensino de literatura vem sendo apagado e perdendo espaços no currículo das
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escolas ao longo dos anos, resumindo em atividades de leitura desconectada com a
formação do leitor. Vários estudos de renomados pesquisadores como Regina Zilberman
(2009), Rildo Cosson (2018), Annie Rouxel (2013) apontam a preocupação com o ensino
de literatura nas escolas e enfatizam o dever da escola em garantir aos estudantes o acesso
aos livros literários e promoção da leitura de literatura para além do simples ler por prazer.
A literatura exerce poder de libertação, capaz de mudar a vida do leitor, seus
pensamentos, suas atitudes, suas ações e torná-lo um sujeito livre. Mas se o leitor não
sabe ler literatura como conseguirá obter essa liberdade? Essa pergunta é válida e
necessária, porque ao contrário do que se pensa, a literatura deve sim ser ensinada na
escola e pelos mediadores de leitura, que em primeira instância são os professores de
Língua Portuguesa e/ou de Literatura.
Na matriz curricular da escola em tempo integral na E.E. José de Mesquita, a
Literatura como componente curricular não aparece na base comum e nem na parte
diversificada, tampouco como proposta de Disciplina Eletiva. O resultado da investigação
mostrou que a aula de leitura, organizada pelo professor de Língua Portuguesa, é o mais
próximo da ideia de componente curricular de literatura. Esse professor dentro da base
curricular comum atribui uma aula para fazer leitura e pelo que se sabe esta não é
encaminhada dentro dos padrões da leitura de literatura, e, portanto, não cumprindo o seu
legítimo papel.
Percebe-se, então, que essa proposta fica apenas no campo de atividade de leitura
e passa longe do ensino de literatura, pois não alcança o objetivo principal que consiste
em formar leitores literários. Alguns equívocos são apontados pela pesquisa nesta
proposta de aula de leitura, como por exemplo: o desenvolvimento da metodologia e
estratégia da proposta; a concepção do professor quanto à prática de leitura voltada ao
incentivo de estudantes; sem compromisso com a formação literária ou o
descompromisso com o ensino de literatura.
Quando falamos em “descompromisso” não queremos dizer que a leitura,
necessariamente deve ser cobrada com fichas de leitura, provas, trabalhos; mas que a
atividade deve ser direcionada, organizada de forma a desenvolver competência leitora;
motivando os estudantes a experimentar a literatura a partir de sua própria experiência.
É preciso que o professor elabore um planejamento que contemple a leitura de
literatura na sua integridade, com ações articuladas com outros mediadores de leitura, a
frequência na biblioteca, à leitura compartilhada, saraus, luau literário, indicações de
obras pertencentes ao acervo da biblioteca escolar e do repertório literário do professor,
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rodas de conversas literárias, o desenvolvimento da sequência básica e a sequência
expandida proposta pelo pesquisador Rildon Cosson em sua obra letramento literário:
teoria e prática.
Cabe também ao professor refletir e reavaliar o uso do livro didático nas aulas de
literatura. Reconhecemos a sua importância no ensino de Língua Portuguesa, da
metalinguagem; mas desaconselhamos o uso do material em sala de aula como única fonte
para o ensino da literatura. Nossa pesquisa afirma que o uso do livro didático no ensino
médio serve para a realização das atividades de leitura, pois se limitam às questões de
intepretações de textos fragmentados que não leva o leitor a vivenciar experiências
literárias e acaba empobrecendo a formação deste.
É verdade que a literatura sempre esteve na escola, desde a educação infantil, com
a contação das histórias clássicas pelos pedagogos, a leitura deleite no primeiro ciclo de
alfabetização, os projetos de leitura nos demais anos do Ensino Fundamental e a proposta
de aula de leitura no Ensino Médio, conforme proposto pela EE José de Mesquita, por
exemplo.
Apesar das boas intenções e esforços, muitos professores promovem atividades,
oficinas e projetos de leitura em incentivo à leitura literária; mas se a formação inicial
desse profissional limitou-se ao eixo da reflexão sobre a literatura, a formação do
estudante leitor na escola fica prejudicada. O trabalho com literatura voltado para a
formação do leitor exige do professor uma formação literária para que saiba desenvolver
metodologias e usar estratégias de ensino e escrita literária.
O êxito no ensino de literatura está atrelado à condição do professor ser também
um leitor literário, um mediador de leitura, um frequentador da biblioteca escolar, fazendo
dela a extensão de sua sala de aula e acima de tudo amar a literatura. Mesmo que a
formação inicial do professor não foi voltada ao letramento literário, o ensino de literatura
não precisa ser limitado a práticas com pouco resultado à formação do leitor.
No modelo da Escola Plena, por exemplo, por garantir ao professor um espaço de
formação destinado à estudos e pesquisas para melhorar a prática docente, a ausência da
formação literária do professor pode ser superada e as práticas de leitura planejadas para
o desenvolvimento das competências leitoras.
O espaço da biblioteca escolar é outro ponto de atenção apresentado nos resultados
na pesquisa. O Estado apresenta um modelo pedagógico de educação em tempo integral,
mas esquece de que os espaços pedagógicos como a biblioteca, se não é o coração da
escola, são os pulmões dela. Exatamente isso. Acreditamos que para o estudante respirar
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literatura e seja um leitor; a biblioteca desempenha um papel fundamental no processo de
letramento literário.
Portanto, este espaço deve ser atraente, contar com profissionais responsáveis que
atue como mediadores de leitura, deve estar viva e servir de espaço de encontro com os
livros, com a arte, com o leitor e autor. O leitor tem que ter livre acesso a biblioteca
escolar; encontrá-la aberta, não restringindo os horários de funcionamento, mas
ampliando esse entendimento com profissionais acolhedores, que saiba como convidálos a experimentar a leitura.
Nesse sentido, a investigação aponta a necessidade de a escola alinhar as ações,
projetos de leitura com as práticas de leitura desenvolvidas em sala de aula. Cabe a
orientadora de área, função existente na Escola Plena, promover encontros dos
professores de Língua Portuguesa e do profissional que atua na biblioteca escolar para
que articulem melhor as atividades de leitura, façam um “chamamento dos leitores”. A
biblioteca precisa ter vida, está viva, ser um lugar de permanência e não de ausência.
Servir para além de um espaço de empréstimo de devolução de livros, mas um lugar de
encontros, de experiências, de amizade, de formar leitor.
Essas considerações apresentadas nos resultados da nossa pesquisa visam
contribuir com os estudos sobre a formação do leitor literário na escola. Levar os
professores de Língua Portuguesa a repensar suas práticas de leitura na perspectiva do
letramento literário, o uso da biblioteca escolar como aliada para a formação literária do
leitor, estendendo este espaço à sala de aula.
Nós, professores de Língua Portuguesa, somos também professores de literatura e
ao decidirmos como levar a literatura à sala de aula, tomamos a decisão de formar ou não
estudantes leitores. Dependendo da nossa escolha, privaremos nossos estudantes,
parafraseando Antonio Cândido, o direito a literatura, a liberdade.
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APÊNDICES

APÊNDICE 1 - ROTEIRO DO QUESTIONÁRIO PARA OS ESTUDANTES
1.

Você está matriculado neste ano de 2019 no:
a) 1º ano do Ensino Médio
b) 2º ano do Ensino Médio
c) 3º ano do Ensino Médio

2. Sexo:
a.
b.
c.
d.

Masculino
Feminino
Outro
Prefiro não responder

3. Faixa etária:
a. 14 a 17
b. 18 a 21
c. maior que 21
4. Você está matriculado nesta escola, com oferta em tempo integral, desde:
a. 2016
b. 2017
c. 2018
d. 2019
5. Você costuma ler com que frequência?
a) Diariamente
b) Semanalmente
c) Quinzenalmente
d) Mensalmente
e) Anualmente
f) nunca leio.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

6. Qual o tipo de livro você gosta de ler?
a. Romance.
b. Conto.
c. Poesia.
d. Ficção
e. Terror.
f. Aventura.
g. Outros.___________________________________________________
7. Qual a frequência que costuma ir à biblioteca da escola para emprestar livros?
a) Diariamente
b) Semanalmente
c) Quinzenalmente
d) Mensalmente
e) Anualmente
f) nunca vou.

8. Quem incentiva você a ler?
a. Meu professor (a) de Língua Portuguesa.
b. Meu amigo (a).
c. O (a) responsável pela biblioteca.
d. Outros funcionários da escola.
e. Meus familiares.
f. Meu tutor.
g. Ninguém.
h. Outros. ___________________________________________________
9. Quantos livros neste ano você já leu?
a. Um.
b. Dois.
c. Três ou mais.
d. Quatro.
e. Cinco ou mais.
10. Das atividades de leitura desenvolvidas na aula de Língua Portuguesa, qual
você gosta mais? Por quê?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
11. Das atividades com leitura na escola, qual você participa?
a. Clube de leitura.
b. Roda de leitura.
c. Projeto de leitura.
d. Oficina de leitura.
e. Teatro.
f. Outra. ____________________________________________
g. Não há projeto de leitura na escola.

APÊNDICE 2 - ROTEIRO DE ENTREVISTA COM O PROFESSOR DE LÍNGUA
PORTUGUESA

Nome:_________________________________________________________________
Idade: ________________________________________________________________
Graduação: ____________________________________________________________
Especialização: _________________________________________________________
Mestrado: _____________________________________________________________
Doutorado: ____________________________________________________________

Turmas atribuídas no componente curricular de Língua Portuguesa: __________

1. Há quanto tempo você leciona nessa unidade escolar?
2. Há quanto tempo você é professor?
3. Qual é a sua carga horária semanal?
4. Você costuma indicar leituras de obras literárias para seus alunos? Pode citar algumas
que você indicou este ano?
5. Que tipos de leituras você seleciona ao elaborar seu planejamento?
6. Quais práticas de leitura são planejadas para as suas aulas?
7. Quais práticas de leitura são planejadas, quais estão mais voltadas para o letramento
literário?
8. Os alunos participam mais de quais atividades de leitura proposta no seu planejamento?
9. Que uso você faz dos textos literários inseridos no livro didático?
10. A escola desenvolve algum projeto de incentivo à leitura? Qual é a sua participação?

APÊNDICE 3 - ROTEIRO DE ENTREVISTA COM O ORIENTADOR DA ÁREA
DE LINGUAGEM

Nome:_________________________________________________________________
Idade: ________________________________________________________________
Graduação: ____________________________________________________________
Especialização: _________________________________________________________
Mestrado: _____________________________________________________________
Doutorado: ____________________________________________________________

1. Há quanto tempo você orienta a área de Linguagem nesta unidade escolar?
2. Como você acompanha o planejamento do professor de Língua Portuguesa?
3. No planejamento do professor de Língua Portuguesa, quais as práticas de leitura
estão voltadas para o letramento literário?
4. Como são selecionadas as obras de literatura que serão trabalhadas em sala?
5. Você costuma indicar leituras de obras literárias para os alunos?

APÊNDICE 4 - ROTEIRO DE ENTREVISTA COM O TÉCNICO DA
BIBLITOTECA ESCOLAR

Nome:_________________________________________________________________
Idade: ________________________________________________________________
Graduação: ____________________________________________________________
Especialização: _________________________________________________________
Mestrado: _____________________________________________________________
Doutorado: ____________________________________________________________

1. Qual horário de funcionamento da biblioteca escolar?
2. Há registros do número de acervo da biblioteca? Quantos livros possuem?
3. Os livros da biblioteca escolar são catalogados? Qual a categoria contém mais
no acervo?
4. Como funciona a organização de empréstimo na biblioteca escolar?
5. Os alunos frequentam a biblioteca para realizarem quais atividades?
6. Os professores frequentam a biblioteca escolar? De quais componentes
curriculares?
7. Quais as obras e/ou gênero literário que os alunos costumam emprestar mais?
8. Os alunos comentam sobre as leituras realizadas com você?
9. Você incentiva a leitura dos estudantes que frequentam a biblioteca escolar?
10. Você considera que a biblioteca escolar possui um acervo literário que atende a
todos os gostos dos alunos?

ANEXOS

ANEXO 1 - TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TALE

Você está sendo convidado(a) para participar da pesquisa com o tema
_____________________________________________________________________
Pesquisadora responsável: ____________________________________________ o qual
está sob orientação do __________________________________________. O presente
estudo será desenvolvido pelo Programa de Pós-Graduação Stricto Senso - Linha 1
(Ensino de Linguagens e seus códigos) do Mestrado em Ensino ofertado por uma
parceria entre a UNIVERSIDADE DE CUIABÁ (UNIC), com endereço em Av. Manoel
José de Arruda, 3100 - Jardim Europa, Cuiabá - MT, 78065-900 e o INSTITUTO
FEDERAL DE MATO GROSSO (IFMT) – Centro, com endereço em R. Zulmira
Canavarros, 95 - Centro, Cuiabá - MT, 78000-000.
Esta pesquisa pretende compreender como se dá a formação do leitor literário de
uma escola em tempo integral a partir das ações/planejamentos realizadas pelos
professores de Língua Portuguesa. Além disso, serão desenvolvidos procedimentos como
responder a um questionário, observação não participante de aula de Língua Portuguesa.
O local em que se desenvolverão os procedimentos da pesquisa será a Escola Estadual
Jose de Mesquita, situada rua Barão de Melaço, 945, Porto, CEP: 78025-300, Cuiabá –
MT.
Durante a realização dos procedimentos, a previsão de riscos é mínima, pois os
procedimentos adotados não oferecem risco à saúde física. Pode acontecer apenas um
desconforto durante o preenchimento do questionário e as observações das aulas. Isso
será minimizado com um diálogo esclarecedor sobre o intuito da pesquisa, que é
imparcial, e você terá como benefício o aprendizado de um tema tão importante a ser
discutido.
A participação no estudo não acarretará custos para você e não será disponível
nenhuma compensação financeira adicional.
Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em
qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você.
Os dados que você irá produzir serão confidenciais e serão divulgados apenas em
congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que
possa lhe identificar.
Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em
local seguro e por um período de 5 anos.

Eu
___________________________________________________
aceito
participar
da
Pesquisa
com
o
tema:
______________________________________________________________________
________________________________________. Fui informado(a) dos objetivos da
presente pesquisa, de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas.
Entendi que posso dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer momento,
posso dizer “não” e desistir e ninguém vai ficar furioso. Fui informado(a) e esclarecido(a),
pelo
pesquisador(a)
responsável
professora
_____________________________________________ sobre a pesquisa, assim como os
riscos ou incômodos de por exemplo gastar meu tempo com o questionário e com as
atividades, mas fui esclarecido de que estarei contribuindo com benefícios futuros para
melhor desenvolvimento de crianças e jovens. Foi garantido que posso retirar meu

assentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer prejuízo. Declaro,
portanto, que concordo com a minha participação no projeto de pesquisa, antes consentido
por meu responsável.
Recebi uma via deste termo de assentimento, li e concordo em participar
da pesquisa.

Cuiabá, ____de __________________de _________.

________________________________
Assinatura

__________________________
Assinatura do pesquisador

ANEXO 2 - TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE

Você está sendo convidado(a) para participar da pesquisa com o tema
______________________________________________________________________
Pesquisadora responsável: professora ________________________________________,
o qual está sob orientação da Prof. Dr. _______________________________________.
O presente estudo será desenvolvido pelo Programa de Pós-Graduação Stricto Senso Linha 1 (Ensino de Linguagens e seus códigos) do Mestrado em Ensino ofertado por
uma parceria entre a UNIVERSIDADE DE CUIABÁ (UNIC), com endereço em Av.
Manoel José de Arruda, 3100 - Jardim Europa, Cuiabá - MT, 78065-900 e o INSTITUTO
FEDERAL DE MATO GROSSO (IFMT) – Centro, com endereço em R. Zulmira
Canavarros, 95 - Centro, Cuiabá - MT, 78000-000.
Esta pesquisa pretende compreender como se dá a formação do leitor literário de
uma escola em tempo integral a partir das ações/planejamentos realizadas pelos
professores de Língua Portuguesa. Além disso, serão desenvolvidos procedimentos como
responder a um questionário, observação não participante de aula de Língua Portuguesa.
O local em que se desenvolverão os procedimentos da pesquisa será a Escola Estadual
Jose de Mesquita, situada rua Barão de Melaço, 945, Porto, CEP: 78025-300, Cuiabá –
MT.
Durante a realização dos procedimentos, a previsão de riscos é mínima, pois os
procedimentos adotados não oferecem risco à saúde física. Pode acontecer apenas um
desconforto durante o preencheimento do questionário e as observações das aulas. Isso
será minimizado com um diálogo esclarecedor sobre o intuito da pesquisa, que é
imparcial, e você terá como benefício o aprendizado de um tema tão importante a ser
discutido.
A participação no estudo não acarretará custos para você e não será disponível
nenhuma compensação financeira adicional.
Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em
qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você.
Os dados que você irá produzir serão confidenciais e serão divulgados apenas em
congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que
possa lhe identificar.
Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em
local seguro e por um período de 5 anos.

Eu
___________________________________________________
aceito
participar
da
Pesquisa
com
o
tema:
______________________________________________________________________
____________________________________________. Fui informado(a) dos objetivos
da presente pesquisa, de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas.
Entendi que posso dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer momento,
posso dizer “não” e desistir e ninguém vai ficar furioso. Fui informado(a) e esclarecido(a),
pelo
pesquisador(a)
responsável
professora
___________________________________________________________________s
sobre a pesquisa, assim como os riscos ou incômodos de por exemplo gastar meu tempo
com o questionário e com as atividades, mas fui esclarecido de que estarei contribuindo
com benefícios futuros para melhor desenvolvimento de crianças e jovens. Foi garantido

que posso retirar meu assentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer
prejuízo. Declaro, portanto, que concordo com a minha participação no projeto de
pesquisa, antes consentido por meu responsável.
Recebi uma via deste termo de assentimento, li e concordo em participar
da pesquisa.

Cuiabá, ____de __________________de _________.

______________________________
Assinatura

__________________________
Assinatura do pesquisador

