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RESUMO

O objetivo deste estudo é socializar nossa experiência como tutoras na formação continuada no curso
intitulado Mediadores de Leitura, abordando os avanços em relação à questão da leitura no contexto
escolar, cujo foco é formar profissionais que atuem com a mediação da leitura nas escolas em que atuam,
com o intuito de educar um leitor literário e proporcionar situações que despertem o prazer e o
encantamento por meio da literatura infantil. Em relação à metodologia utilizada, optamos pela de tipo
qualitativa, realizada a partir das observações, análises e da participação efetiva no curso de formação
continuada. Dentre os resultados, podemos afirmar que a mediação de leitura possibilitou principalmente,
meios para indicar caminhos, articular uniões e produzir, com muita qualidade, as estratégias para a
formação de leitores em Alagoas e a ampliação do trabalho com a leitura.

Palavras-chaves: Mediação de Leitura. Formação Continuada. Leitura.

ABSTRACT

The purpose of this study is to socialize our experience as tutors in the continuing education course titled
Mediators in Reading, addressing advances in relation to the issue of reading in the school whose focus is
to train professionals working with the mediation of reading in schools where they work in order to educate
and provide a reader literary situations that arouse pleasure and enchantment through children&39;s
literature. Regarding methodology, we chose the type of qualitative, from observations, analyzes and
effective participation in continuing education course. Among the results, we can say that the reading
mediation enabled mainly means to indicate paths, articulating joints and produce, with high quality,
strategies for educating readers in Alagoas and expansion of work and reading.
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INTRODUÇÃO

Desde muito pequenas as crianças já estão em contato com a literatura infantil, principalmente com os
“Contos de Fadas”, e se deixam cativar pelas histórias destes. Desta forma, muitas crianças têm como
referência essas histórias para se tornarem futuros leitores. Além disso, a leitura de histórias e o ato de
ouvi-las despertam curiosidades, aguçando a vontade de buscar realizar-se com outras narrativas,
aproximando-nos inevitavelmente do universo letrado, colaborando assim para a democratização de um
dos mais valiosos patrimônios culturais: a escrita e a leitura.

O trabalho com a leitura na escola é um dado preocupante, que angustia diversas instituições, alunos e
professores. Muitas escolas sofrem de condições impróprias para esse trabalho e muitos professores não
têm autonomia, talvez devido à própria trajetória escolar, para trabalhar com a leitura em sala de aula.
Levando-se em conta tal cenário educacional e, os índices de leitura no nosso país, apresentados na
pesquisa “Retratos da Leitura no Brasil”, que mostram que os brasileiros leem somente quatro livros por
ano, o que faz com que somente metade da população seja considerada leitora.

Mesmo assim numa pesquisa realizada pelo instituto Pró-Livro[3], percebemos que no Brasil o número de
leitores tem um índice parcial. De acordo com o instituto o Brasil possui 50% de leitores, algo mais ou
menos como 88,2 milhões de pessoas. Desses 88,2 milhões, 53% são mulheres leitoras e 43% são
homens. A pesquisa também demonstra que os entrevistados afirmaram que a média de leitura foi de
1,85 exemplares e que dos estudantes essa média foi de 3,41 exemplares.

Estes fatores citados nos levaram a propor um projeto intitulado Mediadores de Leitura em EDH Inclusiva,
com o objetivo de formar profissionais, que atuem no contexto escolar com o intuito de educar um leitor
literário e proporcionar situações que despertem o prazer e o encantamento por meio da literatura infantil.

Para filhos de pais mais abastados a situação muda completamente, pois, os mesmos têm condições
razoáveis para que seus filhos tenham acesso a livros, revistas, bibliotecas, enfim essas crianças terão
mais acesso a uma leitura de qualidade e consequentemente terão um maior hábito de leitura. Já para os
alunos de escola pública sabemos que a situação não é tão simples assim. Diante de tantos problemas
envolvendo drogas, violência, problemas com a saúde pública, problemas de moradia, problemas de
alimentação fica difícil para os alunos se concentrarem nas aulas quanto mais nas leituras dadas em sala
de aula. Às vezes o aluno nem mesmo sabe por que está lendo porque o professor impõe essa leitura que
se torna mecanizada como enfatiza Rangel (2007, p.13): “Penso que a escola não descobriu, ainda, o
potencial mágico da leitura e permanece o ensino de uma leitura instrumental, mecânica, esvaziada de
sentido”.

Com base nos indagações e na experiência como tutora d formação continuada no curso intitulado
Mediadores de Leitura nosso objetivo neste estudo é analisar os avanços em relação à questão da leitura
no contexto escolar, cujo foco é formar profissionais que atuem com a mediação da leitura nas escolas em
que atuam, com o intuito de educar um leitor literário e proporcionar situações que despertem o prazer e
o encantamento por meio da literatura infantil.

A hipótese que nos norteia neste estudo é a de a maioria dos alunos a escola é o lugar de mais contato
com um ambiente de leitura, sugerimos nessa formação, oportunizar momentos de mediação de leitura e
o contato contínuo com o acervo disponível na escola, a fim de provocar o interesse pela literatura,
zelando para que essa prática seja uma constante em suas vidas e posteriormente contribua com
desenvolvimento intelectual.

Metodologia

A abordagem do trabalho que será empregada é a de uma pesquisa qualitativa, nesse sentido André
(1995, p.17) justifica que esta
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[...] se contrapõe ao esquema quantativista de pesquisa (que divide a realidade
em unidades passíveis de mensuração, estudando-as isoladamente), defendendo
uma visão holística dos fenômenos, isto é, que leve em conta todos os
componentes de uma situação em suas interações e influências
recíprocas.(ANDRÉ, 1995, p.17).

A observação é uma técnica de coleta de dados, que não consiste em apenas ver ou ouvir, mas também
em examinar fatos ou fenômenos que se desejam estudar. É um elemento básico de investigação
científica, utilizado na pesquisa de campo como abordagem qualitativa. A Observação nos permite chegar
mais perto das perspectivas dos sujeitos, permite descobrir aspectos novos de um problema, possibilita o
estudo quando não existir uma base teórica sólida que oriente a coleta de dados, permite a coleta de
dados em situações em que formas de comunicação são impossíveis, entre outros.

Os resultados

A formação continuada dos professores da educação básica está entre as prioridades do Ministério da
Educação explicitadas no Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), para assegurar educação de
qualidade, onde o aprendizado do educando ocupa um lugar central. A criação da Política Nacional de
Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica é uma das respostas a esse compromisso.

O curso “Mediadores de Leitura” e uma formação continuada que tem como objetivo mostrar e construir
novas estratégias junto com os professores que participaram do curso, para melhorar o processo de
ensino-aprendizagem da leitura nas séries iniciais.

Consideramos mediador(res) da leitura pessoas que se interpõe(m) entre o leitor e o texto, sendo assim, a
mediação vem a ser a junção, a aproximação entre patês, como uma “ponte”.

Mas mediar não é o mesmo que facilitar. Podemos considerar que mediar a
leitura significa intervir para aproximar. Os mediadores de leitura instigam,
provocam, estimulam o aluno no processo de apropriação do texto; procuram
incentivar o estabelecimento de relações entre as ideias que se apresentam e as
experiências do leitor/aluno e buscam alternativas para que a leitura possa
ganhar novas dimensões.( PEREIRA,p.23, 2009).

Como resultados, podemos destacar a importância de estar vivenciando e discutindo sobre as práticas de
leitura e conhecimentos já adquiridos pelos professores atuantes em sala de aula, além do curso ter
aperfeiçoado nos cursistas seu senso crítico e sua criatividade, que nortearam para uma nova reflexão
acerca da prática pedagógica que necessitam ter em suas escolas. Segundo Geraldi (2004, p.13).

[...] a relação do aluno com o conhecimento não é mais mediada pela
transmissão do professor, mas sim pelo material didático posto na mão do
aprendiz, cabendo ao professor o controle do tempo, da postura, do
comportamento dos alunos durante esta relação com o conhecimento através do
material didático. Quem instrui é o material didático. Ao professor, compete
distribuir o tempo, distribuir as pessoas, e verificar se houve ‘fixação’ do
conteúdo, comparando respostas dos aprendizes com o ‘livro do professor’, onde
exercícios e tarefas estão resolvidas e oferecem a chave de correção de qualquer
desvio.

O “Mediadores de Leitura” proporcionou um novo olhar sobre a Literatura, sobre como deve ser colocada
de forma prazerosa, dinâmica, criativa, sem uma finalidade totalmente didático, mas com um sentimento
de entusiasmo que um livro é capaz de nos proporcionar. No que tange ao docente, este
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[...] não é a do sujeito que tem as respostas que a herança cultural já deu para
certos problemas, mas a do sujeito capaz de considerar o seu vivido, de olhar
para o aluno como um sujeito que também já tem um vivido, para transformar o
vivido em perguntas. O ensino do futuro não está lastreado nas respostas, mas
nas perguntas. Aprender a formulá-las é essencial. Na lição de Saramago, ‘todo
mundo está dando respostas, o que demora é o tempo das perguntas’ (GERALDI,
2010, p. 96)

Os resultados obtidos permitem afirmar que, diante da realidade educacional especificamente alagoana, os
espaços a realidade encontrada nas escolas pesquisadas, é que os professores não tinham acesso aos
livros, pois os acervos não estavam acessíveis, alguns estavam nas caixas ou em salas trancadas,
impedindo o manuseio dos livros.

Encontramos também a falta de um local para armazenar e fazer os empréstimos do acervo, com livros
dentro de sala que funcionava mais como “depósito de livros”. Pereira (2006) afirma que a biblioteca não
deve somente armazenar os livros, mas sim servir de ambiente para a leitura e interação de
conhecimentos, ou seja para a troca de experiências dos leitores. Sobre isso, Berenblum afirma que o
espaço da biblioteca não existe como tal, sendo substituído por cantinhos de leitura, salas de leitura.

De modo geral, as chamadas bibliotecas tratam-se apenas de salas ou espaços
mal adaptados, mal pintados e mal iluminados, que nada têm de atrativo, além
de afirmar a idéia de impossibilidade da livre escolha de obras da preferência do
aluno, tanto porque os responsáveis não trabalham por essa concepção de
interesse, quanto porque nas prateleiras, muitas de difícil visualização do acervo,
há acúmulo de livros didáticos e de obras sem atrativo para o público das escolas
de Ensino Fundamental.

Em muitos municípios, podemos perceber ações locais de investimento em livros para as escolas, tanto
com verbas das secretarias de educação como com verbas próprias das escolas. No Brasil, não é mais
possível alegar que não se trabalha com livros pela falta desses materiais nas escolas. Os livros chegam,
apesar de muitas vezes ficarem dentro das caixas ou fechados nas salas da direção ou da coordenação.
Cabe aos professores interessados em trabalhar com esses materiais encontrar estratégias para fazerem
circular esses livros, promovendo a leitura.

Em algumas escolas pudemos constatar que há espaços de leitura, porém ele raramente era utilizado
pelos professores e alunos, pois estas se encontram fechadas, com o pretexto de conservar o acervo da
escola.

Destacamos alguns progressos com o curso, como a revitalização das salas de leituras abandonadas nas
escolas, a socialização do acervo da biblioteca com a promoção de empréstimos de livros e eventos
literários, assim como a apreciação dos livros para promover momentos dinâmicos de leitura e escrita,
incentivando os docentes, discentes e a comunidade escolar, destacando a importância dos diferentes
tipos de textos que circulam diariamente, o que leva ao desenvolvimento das capacidades criativas dos
educandos no processo ensino aprendizagem.

É indispensável que haja a formação docente para se trabalhar com o acervo e com a leitura, sendo assim,
o Programa Nacional Biblioteca de escola (PNBE) explica que

[...]qualquer política de formação de leitores, além de investir no acervo, em
estrutura física e material (mobiliários) precisa, fundamentalmente, investir nos
profissionais (professores, coordenadores, diretores e bibliotecários) que atuam
na formação de estudantes leitores e escritores, para que possam se tornar
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leitores. Esta é uma responsabilidade institucional do poder público, haja vista
não ser possível, na contemporaneidade, dada a complexidade que também cerca
a carreira docente, partir do pressuposto de que os profissionais da escola já
estariam preparados para essa forma de trabalho. (2008, p. 13)

Considerações Finais

Diante do cenário educacional brasileiro, a preocupação com o papel do professor mediador no
desenvolvimento da leitura e, consequentemente, na melhoria da educação, esse projeto tem
proporcionado à formação de mediadores, o gosto apurado para a leitura, capazes de dinamizar os
acervos de seu contexto, com acesso aos bens culturais que lhes pertence como herança da humanidade e
com direito a voz e pensamentos próprios, tornando-se, inclusive, leitores, independente de concepções e
métodos, mediadores apaixonados e convictos das benesses da leitura, que poderão ajudar o leitor
iniciante na conquista definitiva dessa prática social e política.

Para tanto, o manuseio do acervo literário da escola contribui para a reflexão de gestores e professores no
que tange às práticas de leitura desenvolvidas no âmbito escolar, à formação do professore e espaço físico
necessário para a implantação da biblioteca ou sala de leitura de forma que estas estejam integradas à
dinâmica escolar como foco central dos processos de aprendizagens e de disseminação de conhecimento.
Sendo assim, as práticas de leituras na escola devem ser vistas como um espaço de convivência, de
debate, de reflexão e de fomento à leitura.

Nesse sentido, ressaltamos que a leitura é de fundamental importância para a vida de qualquer pessoa,
seja ela de que idade for, ou escolaridade. Sem ler não é possível conhecer o mundo, como Freire apud
Rangel (2007) lembra “a leitura do mundo precede à leitura da palavra”. Sendo ainda mais essencial ao
professor, que forma novos leitores, assim como aos demais profissionais que atuam na escola. Sem ler
não é possível conhecer o mundo e este projeto tem proporcionado a formação de mediadores de leitura,
assim como o gosto apurado pela leitura, capazes de dinamizar os acervos de seu contexto, com acesso
aos bens culturais que lhes pertence como herança da humanidade e com direito a voz e pensamentos
próprios, aperfeiçoando-se, inclusive, como leitores, independente de concepções e métodos, mediadores
apaixonados e convictos das benesses da leitura, que poderão ajudar o leitor iniciante na conquista
definitiva dessa prática social e política.
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