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RESUMO

Este artigo problematiza a Literatura como objeto de ensino, tratado pela via da periodização literária e não como
objeto de arte. O percurso metodológico converge para o interesse de identificar o conjunto de saberes expressos
por professores do Ensino Médio sobre a Literatura e sua prática de ensino, considerando, também, o que emerge
da voz de poetas. As discussões teóricas se assentam sobre: concepções de texto literário, leitor e leitura;
formação e práticas docentes; as políticas públicas de democratização do livro. A pesquisa se concentrou no
interesse de investigar a possibilidade de construção de modos de leitura que traduzissem o estudo/ensino da
literatura a partir da intertextualidade em obras literárias do PNBEM, e os sentidos produzidos. A análise do corpus
revelou um potente acervo para redimensionar o ensino da Literatura, mas não suficiente para conhecimento e
uso.
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ABSTRACT

This article discusses the literature as an object of education, treated by means of literary periodization and not as
an art object. The methodological approach converges to the interest of identifying the set of knowledge expressed
by secondary school teachers on the literature and their teaching practice, considering also the emerging voice of
poets. Theoretical discussions are based on: literary text conceptions, reader and reading; training and teaching
practices; public policy on democratization of the book. The research focused on the interest of investigating the
possibility of building reading modes to translate the study/teaching of literature from the intertextuality in literary
from PNBEM, and the meanings produced. Corpus analysis revealed a powerful collection to remodel the teaching
of literature, but not enough to know and use.

Keywords: Literature and Education. PNBEM. Teachers and poets.

A Literatura, do ponto de vista pedagógico, o que inclui leitura, ensino, professores e alunos, é o objeto deste
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artigo, problematizado a partir da polêmica relação da literatura como objeto de ensino, tratado pela via da
periodização literária como princípio invariável e não como objeto de arte. O processo de pesquisa buscou
identificar o conjunto de saberes expressos pelos sujeitos - professores de Literatura do Ensino Médio- com relação
à Literatura e à sua prática de ensino; conhecer os fundamentos teóricos, produzindo sentidos e constituindo
diálogos; compreender a Literatura e a prática de ensino, considerando o que emerge da voz de professores em
entrelaçamento com voz de poetas. As opções teóricas foram diversificadas, considerando o caráter polissêmico do
objeto e do corpus constituído. Deles surgiram discussões sobre: concepções de texto literário, leitor e leitura;
formação e práticas docentes; as políticas públicas de democratização do livro.

A questão de pesquisa se concentrou no interesse de investigar a possibilidade de construção de modos de leitura
que traduzissem o estudo/ensino da literatura a partir da intertextualidade em obras literárias do PNBEM,
entendendo-se os sentidos produzidos. Para tanto, a Etnopesquisa Crítica foi a perspectiva de inspiração
metodológica que orientou as escolhas referentes aos dispositivos de coleta e análise de dados da pesquisa
(bibliográfica e de campo) assim delimitados: leituras – dos documentos oficiais, das escritas memorialísticas e dos
livros do acervo do PNBEM 2009. A análise do corpus revelou, de modo geral, que o PNBEM 2009 é potente acervo
para redimensionar o ensino da Literatura no Ensino Médio, pela diversidade de títulos e pelo diálogo possível entre
as obras. A política de difusão tem sido necessária, mas não suficiente para conhecimento e uso.

A Literatura é meu objeto de ensino, desde a década de 80. Foi nessa década que me aproximei da escola pública
como professora de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira. Partilhar leituras da Literatura com os estudantes do
2º grau, atualmente, Ensino Médio, dava sentido ao meu fazer pedagógico cotidiano. A relação adversa entre o
querer e o fazer se materializava, contudo, na falta. A dicotomia entre ler e não ler, por falta de livros de
Literatura, era dominante e marcava a minha angústia. Era um tempo de escassez na escola pública. As políticas
públicas que buscam resolver as questões do livro didático (LD), com o Programa Nacional do Livro Didático
(PNLD) expandido para o 2º grau, desde 2008, ainda não estavam em vigência, e eu, professora dependente do
conhecimento impresso em livros, não contava sequer com ele para exemplificar as obras dos escritores
estudados, conforme os programas vigentes.

Paralelamente, era um tempo de abundância, já que a escrita da literatura brasileira corria vertiginosamente.
Escritores e escritoras se inseriam no mundo artístico verbal. Lá fora, o mundo leitor se expandia, mas não para os
leitores encerrados entre as paredes das salas de aula. Apostilas, apontamento no quadro, esquemas... e um
estudo da literatura dirigido por um referencial teórico que se restringia a classificações e delimitações da
periodização estilística da literatura empanavam a arte.

Contextualizar o momento histórico e fazer os alunos conhecerem os fatos que impulsionaram, ou geraram tais e
quais transformações no pensamento do homem daquela época era o objetivo central. A literatura dos movimentos
literários era apresentada em breves abonações de obras que ali exemplificavam a teoria, desprivilegiando a arte,
ou como também diz Colomer (2007, p.25):

O conhecimento sobre o texto se achava deslocado pelo conhecimento do
contexto-biografia do autor, o movimento artístico, o período sócio-histórico, etc., - e por
avaliações críticas que pareciam indiscutíveis, mas que se revelavam historicamente
condicionadas. Em definitivo, os alunos deveriam recordar o que haviam lido ou ouvido
sobre as obras sem que houvesse tido necessidade de aprofundar-se em sua leitura.

Na virada do século, o discurso oficial, sob forma de Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) traz outras
referências para o ensino de Língua Portuguesa na Educação Básica. No caso dos PCN para o Ensino Médio
(BRASIL, 2000), observamos que a língua passa a se inserir na área de Linguagem Código e outras Tecnologias
que, ao apontar possibilidades relativas ao sentido de um aprendizado por áreas, traz propostas de um ensino que
tem visam propiciar ao aluno a possibilidade de ser um partícipe do mundo social, ou seja, torná-lo cidadão,
formá-lo para o trabalho e a continuar os estudos. No que concerne aos estudos literários, tema de minha
preocupação e foco desse artigo, seguem o mesmo rumo: a história da literatura se sobrepõe ao estudo do texto
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literário, concepção discutível contemporaneamente. Sobre isso, Iser (1983) afirma que o texto literário, além de
acumular esteticamente muitos outros textos, revela e questiona também convenções, normas e valores sociais.
Entretanto, assim definida essa função do texto literário, ainda seria necessário estabelecer esteticamente o papel
de seu leitor. É nesse ponto que o autor enfatiza o conceito de comunicação, ou melhor, o modelo de interação
entre texto e leitor que permite a este participar da arte do texto e compreendê-lo como um processo estético de
interlocução, como um sistema textual destinado à interatividade, prevista enquanto proposta pelos vazios do
próprio texto.

Quando em questão está a leitura do texto literário, Jurado e Rojo (2006, p.65) dizem que “na leitura literária, por
exemplo, o discurso do professor ou do livro didático constitui a referência cultural primeira [e única] e espera-se
dos alunos, antes de mais nada, que compartilhem as ideias das obras, com discernimento, sensibilidade e
emoção”.

O que me mobilizou a retomar o debate sobre literatura na perspectiva de seu ensino nas classes do Ensino Médio
foi compreender que a presença de um acervo disponibilizado pelo MEC através do PNBE (Programa Nacional da
Biblioteca Escolar) para todas as escolas da rede pública e que reúne a literatura de expressivos escritores requer
urgente revitalização, merece ser mobilizado, conhecido, utilizado, dando-se direito ao estudante a tê-lo, como seu
e, assim, por um processo educativo a seu favor, pela arte, se inserir no mundo textual de uma cultura específica.

Diante da problemática relativa à Literatura e seu tratamento pedagógico e do problema exposto, na expectativa
de ampliar o debate tão centrado em minha prática, em minha experiência, em minha leitura, pergunto: Como
professores de literatura de uma escola pública estadual de Ensino Médio tratam esse objeto de ensino O que
priorizam no estudo: a experiência literária ou o estudo conceitual sobre literatura Em que materiais e recursos
apoiam sua prática Ao tomar o acervo literário do Programa Nacional Biblioteca da Escola, voltado para o Ensino
Médio – PNBEM -, é possível tê-lo, como objeto de inspiração, para construção de modos de leitura que traduzam
um estudo/ensino da literatura que tenha obras literárias como ponto de partida e ponto de chegada, sem perder
de vista as imbricações, as teias de sentido possíveis na leitura das obras, pela via da intertextualidade

Destaquei, como objetivo geral da pesquisa, redesenhar possibilidades de tratamento pedagógico de Literatura no
Ensino Médio de uma escola pública da rede estadual de ensino, na perspectiva de construção de saberes,
tomando como ponto de partida e de chegada a voz de professores e de poetas. Decorrente desse objetivo,
procurei: identificar o conjunto de saberes expressos pelos professores – sujeitos da pesquisa – com relação à
Literatura e à sua prática de ensino; conhecer os fundamentos teóricos, produzindo sentidos e constituindo diálogo
com os estudiosos que debatem sobre o assunto; compreender a Literatura e a prática de ensino, considerando o
que emerge da voz dos professores em entrelaçamento com a dos poetas.

Eis, enfim, as minhas intenções em torno da pesquisa Literatura e Ensino: Professores e poetas na construção de
saberes na qual me inspiro para construção deste artigo.

Na pesquisa, o sentido de poeta se amplia para uma referência não unicamente àquele que produz o seu texto
poético em forma de versos, mas a todo aquele que se utiliza da palavra como instrumento de criação verbal.

Ao tomar as questões e objetivos da pesquisa, como orientadores do percurso teórico-metodológico, observei a
importância de assumir a leitura como procedimento básico de todo o processo de pesquisa e registro de escritas
memorialísticas.

Considerando que a pesquisa demandava informações, somente obtidas por pesquisa bibliográfica,levantei
informações sobre o ensino da literatura na escola, nas séries do Ensino Médio,e considerei os pesquisadores que
se têm dedicado à causa, os títulos produzidos,documentos específicos: o Plano Nacional do Livro e da Leitura
(PNLL), intenções, programas e o acervo do Programa Nacional Biblioteca da Escola para o Ensino Médio - PNBEM
-, do período de 2008 a 2011,definindo o acervo mais específico que seria estudado, visando ao entrelaçamento
das vozes dos professores e poetas; conforme considerações que seguem sobre a pesquisa em campo, analisei o
acervo PNBEM 2009.
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Inspirada na etnopesquisa, tomei, como referência, os estudos de Macedo (2004; 2010). As feições assumidas por
essa abordagem de pesquisa sugerem a adoção de um tipo de enfoque que alimente o interesse pelo ator social,
neste estudo, o professor de literatura, e não apenas por suas práticas de ensino ou competências técnicas, mas
pela importância de se compreenderem as representações e valores construídos por ele acerca da profissão
docente, na interface com as dimensões pessoal e profissional.

Assim, ratificando, a inspiração na etnopesquisa se justifica pelo fato de a pesquisa em questão ter como objeto a
ação docente, a sua interação com um campo nada positivista: a arte literária. Fez-se ainda pelo seu caráter
essencialmente interpretativo e por reconhecer que o pesquisador e o grupo pesquisado são participantes da cena
pesquisada e imprimem marcas à investigação.

Com esse dispositivo, que resultaram no que denominei escritas memorialísticas, criei expectativa de que,
conhecendo sua história, sua experiência profissional, pudesse identificar o movimento, o percurso de cada sujeito
pesquisado, relativo ao ensino da literatura.

O procedimento escolhido, a escrita memorialística, dispositivo adotado para a pesquisa de campo, na interação
com professores, esclareço que tomei como referência as práticas desenvolvidas por professores de Literatura do
Ensino Médio, buscando conhecer, a partir de suas memórias, as ações desenvolvidas durante seus anos de ensino
nessa área de estudo, os procedimentos pedagógicos, o que pensam sobre os resultados obtidos nos anos de
docência, a sua satisfação ou insatisfação com o que tem realizado e, mais que tudo, se acreditam que têm
contribuído para tornar seu aluno leitor e mais, um leitor crítico.

Assim é que também tive expectativas de que os professores envolvidos na pesquisa pudessem refletir sobre sua
prática, ao participar de encontros em que sugeri escritas sobre seu envolvimento com a literatura, assim
considerada: “Eu aluno de Literatura, eu professor de Literatura” dispositivo que compõe a metodologia da
pesquisa para desenvolvimento do estudo Literatura e Ensino: professores e poetas na construção de saberes.

Constituí um grupo de sujeitos da pesquisa totalizando seis. Recebido os escritos de todos, me dediquei a
organizar o modo como seriam lidos os relatos, procedimento que considerei básico da pesquisa. Esclareço que
tanto na perspectiva da leitura dos textos teóricos quanto dos textos da pesquisa de campo, tomei, como
referência, Eco (1986), Lajolo (2001), Orlandi (1987), essas pontuais escolhas decorrem de dois fatos: o primeiro
diz respeito à noção de polissemia que o ato leitor traz consigo. O segundo, diz respeito à contribuição específica
vinda de cada estudioso.

A contribuição de Eco (1986) se concentra na concepção de texto, já que defende que sua noção é constituída por
um jogo constante de interpretações, caracterizado pela sua possibilidade de abertura à complementação. A de
Lajolo (2001) se concentra na ampla concepção de leitura traduzida por ela e que inclui o leitor como produtor de
significações e sentidos, sugeridos pela situação com a qual se integra com a qual interage, e finalmente, a de
Orlandi (1987) se concentra na leitura, na perspectiva da Análise de Discurso, que visa problematizar as maneiras
de se ler, levando o sujeito leitor a se questionar sobre o que produz o que ouve e lê nas diferentes manifestações
de linguagem, de modo a perceber que não há neutralidade, nem mesmo no uso mais aparentemente cotidiano
dos signos. Associa-se ainda a essa contribuição outra: a de que a leitura se faz em graus diferenciados de
polissemia, podendo chegar a um grau de identificação com o dito pelo autor, caracterizando-se como leitura
parafrástica, concepção de leitura que estará mais afinada com a dos textos teóricos. (ORLANDI, 1987)

Com relação aos documentos PNLL, PNBE, PNBEM e acervos específicos, eles foram acessados através do portal do
MEC e analisados, lidos na perspectiva da leitura parafrástica e polissêmica, proposta por Orlandi (1987) e com a
colaboração do que o GELING (Grupo de Pesquisa em Educação e Lingugem) leia-se Beltrão, Arapiraca e Muniz
vêm publicando sobre o assunto, quer nos Anais do Congresso de Leitura do Brasil (COLE-Unicamp, 2007), quer no
livro o Saber e o trabalho docente: concepções e experiências. (SÁ e FARTES, 2011).

Com relação ao acervo literário, como já citado, utilizei o acervo do PNBEM 2009, disponível em um dos Colégios
campo de pesquisa.
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A literatura é arte, leitura é arte, admitindo-se que esta manifestação pode ser compreendida como redundante,
mas, admitindo também ser necessária, reafirmo: a relação entre literatura, objeto de arte, e ensino sempre
tendeu a ser mais polêmica do que pacífica,uma vez que, fica evidente o seguinte: o que o discurso oficial propõe
sobre o ensino de literatura, o material de ensino, aprovado na mesma instância oficial na qual o discurso é
gerado, contrapõe. Tomo ainda os comentários de Cosson (2006), quando, argumentando a favor do letramento
literário, discute sobre a literatura escolarizada, dizendo que, para muitos professores e estudiosos da área de
Letras, a literatura só se mantém na escola por força da tradição e da inércia curricular, uma vez que a educação
literária é um produto do século XIX que já não tem razão de ser no século XXI.

Em vista disso, fui construindo meus argumentos a favor da relação plausível entre literatura e ensino, sobretudo
se os saberes construídos forem consequentes do que aqui defendo: o entrelaçamento da voz dos professores e
poetas.

Ao se falar na literatura como uma disciplina que se encontra na escola, como um estudo que tem uma teoria e
uma prática, e é sobre esse pensar que aponta meu interesse, vejo que os estudos literários, neles se inserindo
estudos sobre a história literária e estudos sobre a crítica literária, são o campo por onde caminha a literatura na
escola. Fora dela, temos a literatura como katharsis (Aristóteles) dulce et utile (Horácio).

Nas palavras de Cosson (2006), é na literatura (no texto literário) que encontramos o senso de nós mesmos e da
comunidade a que pertencemos. A literatura nos diz o que somos e nos incentiva a desejar e a expressar o mundo
por nós mesmos. Mais que um conhecimento, a ser reelaborada, ela é a incorporação do outro em mim, sem que
eu precise renunciar à minha identidade. É no exercício da literatura entendida como o exercício de ler os textos
literários, que podemos ser outros, podemos romper os limites do tempo e do espaço da nossa experiência,
percorrendo mundos, sem que deixemos de ser nós mesmos. É essa literatura que os alunos merecem conhecer. É
esse o exercício da literatura que, por apresentar o mundo transfigurado em palavras e formas intensamente
humanas, o torna mais compreensível aos olhos dos jovens alunos em formação escola.

Ainda me parece um campo no qual muito se tem a pesquisar, uma vez que, entre outras iniciativas, as políticas
públicas têm tentado mudar o cenário da leitura no país, valorizando o livro, obras da literatura, conforme
considerações que podem ser lidas no Plano Nacional da Leitura e do Livro (PNLL) – editado pelos Ministérios da
Educação e da Cultura. (2006).

Ainda nessa discussão, Cosson (2006) contribui, trazendo considerações sobre a dinâmica escolar mais atual e a
inserção da literatura no currículo, compreendido como “grade curricular”. Ao destacar que a função da literatura,
no ensino fundamental, é sustentar a formação do leitor e, no Ensino Médio, é integrar o leitor à cultura literária
brasileira, constituindo-se, em alguns currículos, disciplina à parte de Língua Portuguesa, mostra que a sua
localização em graus distintos do ensino tem gerado problemas que vão da ordem da relação entre o leitor, sua
faixa etária e a literatura que lhe é adequada ler aos cuidados com a linguagem literária, que, por ser irregular e
criativa, não é vista, por alguns professores, como adequada ao ensino da língua portuguesa culta. No que diz
respeito ao Ensino Médio, espaço escolar que trazemos ao debate na nossa pesquisa, comenta sobre o ensino da
literatura limitar-se à literatura brasileira, melhor dizendo, à história da literatura brasileira, quase como apenas
uma cronologia literária, em uma sucessão dicotômica entre estilos de época, cânone e dados biográficos dos
autores, acompanhada de rasgos teóricos sobre gêneros, formas fixas e alguma coisa de retórica em uma
perspectiva tradicional, tradicional visto por mim , como algo imutável, algo que não se altera, apesar de estudos e
pesquisas que apontam para renovação conceitual e metodológica. Com relação aos textos literários, seus
comentários vão ao sentido de nos mostrar que, ao comparecerem, são fragmentos e servem, prioritariamente,
para comprovar as características dos períodos literários. Desse modo, de acordo com os procedimentos adotados,
as atividades oscilam entre extremos: a exigência de informações sobre a literatura e o imperativo de que o aluno
leia literatura.

. No entanto, se concordamos que a ação pedagógica é caracterizada majoritariamente por um discurso
autoritário, concepção apresentada e defendida por Orlandi (1987) uma vez que a interlocução é ocultada, a
reversibilidade discursiva está ausente, enfim a polissemia contida, a prática pedagógica do professor de literatura
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deverá ser, eu diria, vigiada pelo próprio professor, numa tentativa de refletir seu lugar, o lugar de alguém que
terá que passar daquela atitude que “inculca’, também um conceito de Orlandi, para aquele que discute.

O estudo da literatura, não podemos desconsiderar, tem algo de peculiar: o poder formador como expressão de
conhecimento do homem e do mundo. Nesse sentido, Barthes (2007, p.17) diz:

A literatura assume muitos saberes. Num romance como Robinson Crusoé, há um saber
histórico, geográfico, social (colonial) botânico, antropológico (Robinson passa da
natureza à cultura). Se, por não sei que excesso de socialismo ou de barbárie, todas as
nossas disciplinas devessem ser expulsas do ensino, exceto uma, é a disciplina literária
que devia ser salva, pois todas as ciências estão presentes no monumento literário.

Ao apoiar minha intenção em Lauand, (2006, p.7), fortaleço a concepção de que a literatura é objeto-arte com que
podemos educar, já que, como diz o autor, Literatura e Educação não são realidades que se excluem. Desse modo,
com sua colaboração, mas na perspectiva do que defendo, considero que: se o papel da educação, em última
análise, é despertar a admiração, a sensibilidade para o mirandum, princípio da sabedoria, professores e poetas
hão se ajudar mutuamente. Esses, expressando suas intuições nas palavras, aqueles, procurando estruturar o
saber e realizar as necessárias sínteses.

Concluindo, então esta reflexão, afirmo: a literatura é arte; o texto literário é arte e o ensino precisa fazer esse
reconhecimento e expressá-lo, ainda que seja nas entrelinhas. Afinal, não é nelas que a literatura habita

Considerando a leitura como espaço de múltiplas interpretações, como aproximar nossos alunos de contextos
discursivos e práticas pedagógicas que os tornem leitores competentes para apreenderem os possíveis sentidos
que um texto pode ter, para desconfiarem da linguagem, constatarem a sua opacidade

Será realmente necessária ou quem sabe possível essa aproximação da qual falo É possível instrumentalizar
alguém para o exercício do sensível Não é a literatura uma arte e como tal exigente para sua apreciação apenas a
emoção, o devaneio, o deixar-se tomar pela magia que ela emana deixar-se seduzir pelo logro da ficção e da
metáfora

Nóvoa (1999) ainda questiona se o educador não se educaria no autoconhecimento e não no conhecimento apenas
da disciplina que leciona

Foi atenta a isso e ao fato de que o pesquisador, como já disse, conforme Macedo (2010) deve estar consciente de
que não encontrará uma realidade uníssona, mas a pluralidade de vozes, na qual ele mesmo está inserido, é que li
as escritas memorialísticas dos professores pesquisados, e considerando o que das escritas emergiu, observei
aspectos que oscilaram entre a divergência e a convergência, possibilitando tratar de singularidades e ideias
aproximadas.

Das vozes dos pesquisados emergiram questões sobre: literatura infantil - “[...] recordo nitidamente que desde os
12 anos (adolescência) comecei a despertar afinidade com os livros, principalmente os de literatura infantil.
(professor JC); livro didático - o Ensino Médio, lia fragmentos ou buscava outras leituras, em geral, as que eram
utilizados no livro didático (professora S); iniciação literária - a Escola Getúlio Vargas, valorizava-se muito a
leitura. Havia teatrinho de marionetes sempre contando histórias baseadas em autores nacionais e estrangeiros.
Acho que a semente para o meu amor à literatura foi plantada neste período. (professora RM); escolhas
profissionais - tinha paixão por Astronomia e Botânica, mas logo fui dissuadida de seguir esta carreira [...] Quando
estava com aproximadamente 11 anos, tive acesso à chave do móvel. Logo que pude abri-lo pela primeira vez,
fiquei muito curiosa quando li o título de uma obra: Contos de Aprendiz. Passei então a ler mais contos, poemas,
romances etc., desistindo definitivamente de estudar Botânica ou Astronomia (professora N); leitura de clássicos -
uma grande satisfação que senti foi ter lido "Os Lusíadas", de Camões antes mesmo de "conhecer" o autor.
Também tive contato com obras literárias de Pablo Neruda, Eça de Queirós, Fernando Pessoa e outros autores
consagrados. (professor JC); e práticas pedagógicas - ministro minhas aulas como é possível [...] As obras
literárias são trabalhadas apenas a partir de resumos, e enfatizo muito as características, pois acho que os alunos
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conseguem distinguir cada movimento literário, quando oferecemos texto e características (professora C).

Podemos inferir que a maioria dos professores que ainda hoje se encontram nas salas de aula fizeram seus estudos
secundário ou universitário, ainda sob a vigência da Lei de nº 5.692/71, cujo princípio norteador era uma educação
tecnicista, de formação para o trabalho, para habilitar os jovens para a profissionalização. Muitos desses
professores não se libertaram das práticas de ensino que traduzem uma visão de língua como meio de
comunicação e não como interação, e a literatura numa abordagem historicista sustentada numa apresentação
panorâmica dos movimentos literários ou estilos de época.

Logo, ainda que garantam e considerem importante a leitura de textos literários, esses estão associados a um
estilo literário; a periodização ainda é o carro chefe do ensino de literatura no Ensino Médio. As vozes dos
professores revelam essa aliança indissociável, o que me faz supor que o texto é usado como pretexto para estudo
de características das escolas literárias,não para sua real função que é buscar sua plurissignificação e, como
consequência, a criticidade, a reflexão e o desenvolvimento da criatividade do aluno.

A associação da leitura com a escola confere ao professor um compromisso que ele tem a responsabilidade de
assumir já que é com ele e a partir dele que o aluno entra no mundo da literatura. Nesse sentido, se o professor
tem responsabilidade sobre o outro, deveria promover, em primeira mão para si, oportunidades em que a
literatura se tornasse motivação para sua vida. Somente, então, a pedagogia cumpriria sua condição de alteridade,
voltando-se para o outro, seu aluno.

Não podemos negar que a leitura é uma experiência que implica riscos para o leitor e para quem faz a mediação
dessa leitura, uma vez que ela proporciona a descoberta de si mesmo e, muitas vezes, o leitor não está preparado
para esse enfrentamento. O que a escola busca é formar um leitor que produza sentidos que se sinta instigado
pelo texto, que dialogue com ele e seja capaz, como diz Walty (2006), de se safar até mesmo das camisas de força
impostas pela escola e pela sociedade, na medida em que produz sentidos que fogem ao controle inerente à leitura
e à sua metodologia.

No início do texto fiz referência à literatura dizendo que vivemos tempos de abundância, e é a mais pura verdade.
Mas se por um lado os livros chegam às escolas aos borbotões, os alunos não estão mergulhados nessa cachoeira.

A preocupação com a difusão da cultura livresca tem levado a inúmeras ações governamentais que buscam dirimir
esse distanciamento entre o livro e o leitor, mais especificamente, o aluno-leitor. Em se tratando do ensino de
Literatura, isso é fundamental!

Instituir uma política de formação de leitores é condição básica para que o poder público possa atuar sobre a
democratização das fontes de informação, sobre o fomento à leitura e à formação de alunos e professores leitores.
Além disso, é uma forma de reverter dentro da sociedade a tendência histórica de livros e leitura serem vistos
como bem cultural privilegiado, a uma parcela restrita da população. (BRASIL, 2008).

O PNBE nasceu com o objetivo de equipar escola, adquirindo e distribuindo coleções de literatura, objetivo já
consolidado. O uso, o destino dos livros, e a situação estrutural das escolas que os recebiam nunca estiveram no
foco das discussões. Os baixos resultados revelados pelo Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA) e
os dados críticos levantados pelo Sistema de Avaliação da Educação (SAEB) sobre os indicadores de desempenho
das crianças em leitura ao final do dos primeiros e dos últimos anos do Ensino Fundamental motivou avaliações
diagnósticas junto a Secretaria de Ensino Básico (SEB,) buscando-se descobrir porque tão vultoso investimento
não trouxe respostas na mesma dimensão. Já se torna evidente uma política que avance para uma nova etapa,
além da distribuição.

A função do PNBE de promover a inserção dos alunos na cultura letrada vem se cumprindo de forma tímida. A
democratização do acesso à leitura esperada pela distribuição de livros do PNBE, com alcance amplo no que diz
respeito a usuários de diversos segmentos – estudantes, professores e pessoas da comunidade- e em variados
desenhos- escolas e comunidades, acervos coletivos e individuais, obras e coleções- parece não ter acontecido
como o previsto. Acervo de qualidade, unicamente, não garante formação de leitores, a simples distribuição de
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livros na escola não mudará as práticas pedagógicas em relação ao uso dos livros de literatura nem a apropriação
e construção de novos sentidos a partir da leitura. O simples acesso à literatura, não forma leitores, mas temos
que reconhecer que é uma precondição.

Uma política de formação de leitores deve ir além da distribuição de livros. E essa lacuna tem inviabilizado a
consecução dos objetivos do Programa; é o que ficou provado após a pesquisa diagnóstica.

A formação de leitor, acredito, seja uma das questões educacionais mais pesquisadas e polemizadas na atualidade,
portanto a mediação é o aspecto chave para que algo de concreto aconteça. Considerando que a pesquisa
diagnóstica comprovou o baixo nível de utilização dos acervos distribuídos pelo governo, há necessidade de uma
ação imediata para reverter o quadro que ora se apresenta.

O estudo analítico do PNBE 2009 me permitiu construir o perfil do acervo, considerando: a natureza de quatro
gêneros literários que o compõem – poesia, crônica, conto e romance - ; o número de exemplares que, em média,
compunha o acervo , os escritores, considerando traços característicos de sua escrita, nacionalidade, sem
desprezar o tempo histórico de algumas produções.

Trinta e cinco títulos de poesia foram selecionados para compor o acervo. Considerando a autoria dos títulos
citados, percebo a presença de poetas consagrados; daqueles considerados clássicos, representados por Oswald de
Andrade e Walt Whitman aos que caminham para essa classificação, Manoel de Barros, por exemplo.

Quanto à crônica, o acervo traz quatorze títulos e, me surpreendeu, o fato de somente em um deles - As cem
melhores crônicas brasileiras - a presença de sessenta e dois cronistas brasileiros, cujo critério de organização dos
escritores e das crônicas publicadas se dá pela cronologia. Assim, tem-se, em oito grupos cronológicos de
temporalidades diversas, crônicas datas de 1850 a 2000.

Constatei, por inferência, com relação ao conto o seguinte: pelo fato de se constituir como uma das mais antigas
formas de expressão literária, por ser originário da manifestação oral, o acervo se apresenta desdobrado em
múltiplas formas de sua representação, desde o conto, tomado numa concepção clássica até o conto
contemporâneo,minicontos, como Adeus contos de fadas (minicontos juvenis) de Leonardo Brasiliense.

Com relação ao romance, vinte e nove dos títulos foram encontrados, fazendo a distinção entre os títulos de
romances nacionais e estrangeiros.

Seguindo a linha de análise até então feita com relação aos gêneros poesia, crônica, conto, posso também
argumentar que o acervo em questão se caracteriza pela pluralidade, a começar pelo agrupamento das obras: as
nacionais e estrangeiras. A pluralidade não se encerra nisso. Aquelas, as nacionais, contemplam escritores do
Norte ao Sul do país, como é o caso de Dois irmãos - Milton Hatoum e Um certo capitão Rodrigo - Érico Veríssimo.
Do ponto de vista cronológico, a pluralidade se evidencia, considerando-se, por exemplo, a época em que dois dos
escritores referidos escreveram sua obra: O amanuense Belmiro - Cyro dos Anjos, 1937 e A comédia dos anjos -
Adriana Falcão, 2004.

A partir disso, posso dizer do perfil do acervo que a pluralidade é sua característica mais acentuada, em diferentes
dimensões: a do gênero, a dos escritores, a da nacionalidade deles, a do estilo de produção, a da temporalidade de
escritura das obras, sem deixar à margem, a variedade temática.

Como se pôde acompanhar dessa análise, o acervo do PNBEM 2009 assegura um contrato cultural com o leitor
indiscutível e oportuniza a organização de programas para aulas de literatura, sem fim!

Nesse sentido, considero que nos seja possível contrariar o que se vem perpetuando nas aulas de Literatura, nas
que fiz nas que outros colegas fizeram e ainda fazem e que resiste desafiando- nos – ligar o ensino da Literatura a
marcos cronológicos, acreditando, inclusive, que o tempo histórico a que se relaciona a periodização estilística tem
o exato momento para se iniciar e concluir.

Com o acervo trazido, enfim, acreditamos ser possível a efetiva experiência de leitura literária, pelo aluno e não
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menos do professor.
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