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 RESUMO 

 Dissertação  desenvolvida  durante  o  Mestrado  Profissional  em  Ensino  na  Educação  Básica 
 do  Programa  de  Pós-Graduação  Stricto  Sensu  do  Centro  de  Ensino  e  Pesquisa  Aplicada  à 
 Educação  (CEPAE)  da  Universidade  Federal  de  Goiás  (UFG),  entre  os  anos  de  2019  e 
 2021.  O  principal  objetivo  desta  pesquisa  foi  incentivar  a  leitura  de  clássicos  da  literatura 
 com  os  alunos  do  5º  ano,  por  meio  de  atividades  envolvendo  alunos  e  profissionais 
 atuantes  na  biblioteca  e  na  sala  de  aula.  A  fundamentação  teórica  são  estudos  de:  Bloom 
 (2001),  Calvino  (1993),  Campello  (2002),  Candido  (2004),  Colomer  (2017),  Faguet 
 (2011),  Freire  (1989),  Machado  (2002),  Zilberman  (2003),  entre  outros.  Trata-se  de  uma 
 pesquisa  de  cunho  quantitativo  e  qualitativo,  desenvolvida  no  Cepae-UFG.  Devido  ao 
 contexto  pandêmico  da  Covid-19,  a  pesquisa  de  campo  foi  realizada  através  de  ensino 
 remoto,  a  partir  da  leitura  de  narrativas  de  Machado  de  Assis  e  de  discussões  mediadas, 
 que  puderam  ser  estendidas  a  mais  estudantes,  em  razão  do  uso  de  plataformas  digitais.  Os 
 resultados  indicam  que  é  possível  realizar  ações  de  incentivo  à  leitura  literária,  objetivando 
 a  formação  do  leitor,  e  que  elas  podem  se  tornar  ainda  mais  produtivas,  quando  há  parceria 
 entre  bibliotecários  e  professores.  O  Produto  Educacional  é  um  “Biblio-carro-literário”, 
 uma  proposta  de  biblioteca  ambulante,  na  perspectiva  de  favorecer  atividades  de  promoção 
 e a valorização da leitura literária. 

 Palavras-chave:  Leitura  literária.  Formação  do  leitor.  Biblioteca  escolar.  Mediação  de 
 leitura. 
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 ABSTRACT 

 Dissertation  developed  during  the  Professional  Masters  in  Teaching  in  Basic  Education  of 
 the  Postgraduate  Program  Stricto  Sensu  of  the  Center  for  Teaching  and  Research  Applied 
 to  Education  (CEPAE)  of  the  Federal  University  of  Goiás  (UFG),  between  2019  and  2021. 
 The  main.  The  objective  of  this  research  was  to  identify  possibilities  to  encourage  reading 
 classics  in  literature,  through  activities  involving  students  from  the  5th  year  of  Elementary 
 School  and  professionals  working  in  the  library  and  in  the  classroom.  The  theoretical 
 foundations  are  studies  by:  Bloom  (2001),  Calvino  (1993),  Campello  (2002),  Candido 
 (2004),  Colomer  (2017),  Faguet  (2011),  Freire  (1989),  Machado  (2002),  Zilberman  (2003), 
 between  others.  This  is  a  quantitative  and  qualitative  research,  developed  at  Cepae-UFG. 
 Due  to  the  pandemic  context  of  Covid-19,  the  field  research  was  carried  out  through 
 remote  teaching,  based  on  the  reading  of  narratives  by  Machado  de  Assis  and  mediated 
 discussions,  which  could  be  extended  to  more  students,  due  to  the  use  of  digital  platforms. 
 The  results  indicate  that  it  is  possible  to  carry  out  actions  to  encourage  literary  reading, 
 aiming  at  educating  the  reader,  and  that  they  can  become  even  more  productive  when  there 
 is  a  partnership  between  librarians  and  teachers.  The  Educational  Product  is  a  “Literary 
 Biblio-car”,  a  proposal  for  a  traveling  library,  with  a  view  to  favoring  activities  to  promote 
 and value literary reading. 
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 INTRODUÇÃO 

 O  ensino  de  literatura  no  Brasil  tem  como  um  dos  principais  desafios  a  formação 

 de  leitores  e  o  desenvolvimento  do  gosto  pela  leitura,  desde  a  Educação  Básica.  Algumas 

 pesquisas  comprovam  o  número  de  leitores  no  país,  como,  por  exemplo,  a  pesquisa 

 desenvolvida  pelo  Instituto  Pró-Livro,  denominada  Retratos  da  Leitura  no  Brasil.  Em  sua 

 5ª  edição,  a  pesquisa  ressalta  que,  em  2019,  52%  da  população  brasileira  com  5  anos  e 

 mais,  alfabetizada  ou  não,  é  considerada  leitora.  De  acordo  com  os  critérios  da  pesquisa,  é 

 leitor  “aquele  que  leu,  inteiro  ou  em  partes,  pelo  menos  1  livro  nos  últimos  3  meses” 

 (INSTITUTO PRÓ-LIVRO, 2020, p. 19). 

 Ao  tratar,  especificamente,  da  leitura  literária  de  obras  clássicas,  em  seus  variados 

 gêneros,  o  número  de  leitores  brasileiros  é  menor.  A  leitura  literária  de  obras  clássicas  não 

 costuma  ser  a  preferida  dos  leitores  contemporâneos,  por  diversos  motivos,  entre  eles,  a 

 linguagem  mais  rebuscada  de  muitas  obras,  que  retratam  contextos  históricos  distantes  do 

 contexto no qual se situam as crianças e os jovens da atualidade. 

 Zilberman  (2019)  afirma  que,  para  os  adolescentes  e  jovens  adultos,  “gêneros 

 literários  específicos  destinam-se  a  esse  grupo  consistente  de  leitores,  que  elegem  seus 

 autores  preferidos  e  obras  independentemente  dos  conselhos  e  recomendações  de  adultos  e 

 educadores” (ZILBERMAN, 2019, p.153). 

 A  escola  é  um  espaço  potencial  para  que  a  criança  tenha  seu  primeiro  contato  com 

 as  obras  clássicas  e,  muitas  vezes,  ela  se  configura  como  a  única  possibilidade  de  acesso  à 

 leitura  literária  que  as  crianças  podem  ter.  As  formas  como  devem  ocorrer  esse  contato  são 

 diversas.  Para  isso,  são  aliados  importantes,  no  processo  de  incentivo  à  leitura  literária,  o 

 professor  e  o  bibliotecário,  que,  ao  trabalharem  em  parceria,  poderão  intermediar  e  sugerir 

 boas  obras  aos  alunos,  unindo  as  potencialidades  da  Biblioteca  Escolar  (BE)  e  da  sala  de 

 aula. 

 Este  estudo  parte  do  entendimento  de  que  bons  trabalhos  de  mediação  literária 

 servem  como  convites  para  a  leitura  também  de  obras  literárias  clássicas  que,  em  grande 

 parte,  tendem  a  ser  preteridas  em  relação  a  outros  tipos  de  leitura  buscados,  tanto  pelas 

 crianças  e  os  adolescentes,  quanto  pelos  adultos.  Ao  incentivar  e  sugerir  leituras  de  obras 

 clássicas,  possibilita-se  ao  aluno  a  oportunidade  de  conhecer  a  riqueza  desses  textos  e 

 estreitar a relação entre leitor e obras literárias. 
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 É  importante  ressaltar,  todavia,  que  embora  se  reconheça  o  valor  do  acesso  a 

 grandes  clássicos  da  literatura,  o  distanciamento  no  tempo  e  no  contexto  histórico, 

 certamente,  dificulta  sobremaneira  a  interação  dos  alunos  com  as  obras  e  reduz  a 

 possibilidade  da  preferência  deles  por  elas.  A  mediação  do  professor  e  do  bibliotecário 

 torna-se,  portanto,  fundamental,  para  que  o  encontro  das  crianças  e  dos  jovens  com  os 

 clássicos seja favorecido. 

 A  presente  pesquisa  traz  essa  compreensão  e  considera  que  a  constituição  do 

 leitor,  que  tenha  autonomia  para  a  procura  criteriosa  das  obras  a  serem  lidas,  deve  ser  um 

 dos  principais  objetivos  das  propostas  escolares.  Considera,  ainda,  que,  para  o  alcance 

 desse objetivo, o investimento nos clássicos pode ser uma valiosa alternativa. 

 Nesse  sentido,  a  investigação  se  baseou  em  intervenções  e  mediações  realizadas 

 pela  pesquisadora,  que  é  bibliotecária,  em  parceria  com  algumas  professoras  da  escola 

 campo  da  pesquisa,  na  perspectiva  de  identificar  as  contribuições  que  essa  parceria  pode 

 trazer  para  o  incentivo  à  leitura  literária,  dinamizada  a  partir  dos  ambientes  da  biblioteca  e 

 da  sala  de  aula,  e  confirmar  a  importância  do  acesso  aos  clássicos  da  literatura  brasileira, 

 como porta de entrada dos leitores para o universo dos grandes monumentos culturais. 

 Além  da  percepção  profissional  da  proponente  da  pesquisa,  foram  levadas  em 

 conta  suas  vivências  e  experiências  positivas,  resultantes  de  parcerias  entre  professores  e 

 bibliotecários,  na  realização  de  ações  de  incentivo  e  mediação  de  leitura  literária.  Desse 

 modo,  por  reconhecer  que  a  biblioteca  escolar  dispõe  de  recursos,  produtos  e  serviços 

 importantes,  no  que  tange  ao  espaço  educativo  e  informacional,  e  por  acreditar  que  é 

 possível  despertar  nos  alunos  o  gosto  pela  leitura  de  obras  clássicas  da  literatura,  que  foi 

 proposta e realizada esta pesquisa. 

 A  escolha  do  campo  da  pesquisa,  o  Centro  de  Ensino  e  Pesquisa  Aplicada  à 

 Educação  (Cepae),  da  Universidade  Federal  de  Goiás  (UFG),  ocorreu  sobretudo  por 

 considerar  que  a  escola  pública  é  um  espaço  potencial  para  se  investir  na  democratização 

 do  conhecimento  e  na  constituição  de  leitores  críticos  e  com  sensibilidade  para  a  fruição 

 estética  do  patrimônio  cultural,  que  é  a  literatura.  Os  autores  Girotto  e  Souza  (2009,  p.  44) 

 destacam  que  a  escola  “[...]  cria  gradativamente  situações  para  a  criança  apropriar-se  desse 

 universo  da  riqueza  literária  como  um  bem  precioso  da  cultura  humana  e  aperfeiçoa  de 

 maneira  original,  a  circulação  tanto  de  livros,  quanto  de  leitores,  entre  os  diversos 

 espaços.” 
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 Reconhecendo  a  pertinência  de  ações  de  incentivo  à  leitura  literária  realizadas  no 

 âmbito  escolar,  como  forma  de  promoção  e  garantia  de  acesso  a  obras  de  grande 

 importância  na  formação  do  leitor  literário,  por  meio  de  ações  mediadas  pelos  professores 

 e  bibliotecários,  foram  selecionadas  para  o  desenvolvimento  desta  pesquisa  as  seguintes 

 produções,  do  nomeado  escritor  brasileiro  Machado  de  Assis:  Um  Apólogo  e  Conto  de 

 Escola  .  Essas  produções  foram  definidas  como  corpus  literário,  por  serem  obras  de  grande 

 importância  na  constituição  do  imaginário  e  referências  fundamentais  para  a  literatura 

 produzida posteriormente a elas. 

 Portanto,  o  problema  da  pesquisa  foi  definido  a  partir  dos  seguintes 

 questionamentos:  É  possível  a  promoção  da  leitura  de  obras  literárias  clássicas,  no  Ensino 

 Fundamental,  por  meio  de  um  trabalho  articulado,  envolvendo  o  professor  e  o 

 bibliotecário,  na  dinamização  da  biblioteca  escolar  e  da  sala  de  aula?  Como  a  parceria 

 entre  esses  profissionais  pode  contribuir  para  que  as  crianças  e  adolescentes  desenvolvam 

 gosto  pela  leitura  de  clássicos  da  literatura?  Tal  trabalho  pode  ser  um  diferencial  na 

 constituição  de  leitores  na  Educação  Básica?  Essas  indagações  se  pautam  na  observação 

 do  pequeno  número  de  práticas  pedagógicas  que  contribuam  com  o  desafiador  processo  de 

 incentivo à leitura literária de obras clássicas, na Educação Básica. 

 Depois  da  construção  do  problema  de  pesquisa,  a  etapa  seguinte  consistiu  na 

 construção  da  hipótese.  “Por  hipótese  entende-se  uma  suposição  ou  explicação  provisória 

 ao  problema”  (GIL,  2017,  p.  17).  Sendo  assim,  tem-se  como  hipótese  que,  com  o  uso  de 

 metodologias  atraentes  e  a  atuação  de  profissionais  mediadores  –  especificamente, 

 bibliotecários  e  professores  –,  por  meio  de  propostas  que  favoreçam  o  acesso  e  a 

 apreciação  das  obras  por  parte  dos  alunos  e  a  compreensão  do  valor  da  leitura  literária  na 

 experiência  de  cada  sujeito,  é  possível  realizar  um  trabalho  produtivo  de  incentivo  à  leitura 

 literária de clássicos. 

 Após  a  definição  dessa  hipótese,  foram  planejados  os  procedimentos 

 metodológicos  necessários  à  realização  da  pesquisa.  A  finalidade  era  comprovar  ou  não  a 

 hipótese, com base nos objetivos que nortearam a investigação. 

 O  objetivo  geral  consistiu  em  incentivar  a  leitura  de  clássicos  da  literatura  com  os 

 alunos  do  5º  ano,  por  meio  de  atividades  que  envolvam  alunos  e  profissionais  atuantes,  na 

 biblioteca  e  na  sala  de  aula.  A  fim  de  atender  a  este  objetivo  mais  amplo,  foram  traçados 

 os  seguintes  objetivos  específicos:  possibilitar  aos  alunos  envolvidos  na  pesquisa  o  acesso 
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 à  leitura  de  clássicos  da  literatura;  identificar  possibilidades  para  a  realização  de  um 

 trabalho  articulado  entre  biblioteca  e  sala  de  aula,  na  escola  campo  da  pesquisa;  promover 

 atividades  de  incentivo  à  leitura  literária  de  obras  clássicas  por  meio  da  mediação  realizada 

 pelo  bibliotecário  e  pelo  professor;  contribuir  com  os  estudos  na  área  da  Educação  e  da 

 Biblioteconomia,  por  meio  da  pesquisa  sobre  a  leitura  de  obras  clássicas  da  literatura,  no 

 Centro  de  Ensino  e  Pesquisa  Aplicada  à  Educação,  envolvendo  alunos  dos  anos  iniciais  do 

 Ensino  Fundamental  e  profissionais  atuantes  na  biblioteca  escolar  e  na  sala  de  aula;  e 

 desenvolver  um  Produto  Educacional  que  venha  a  se  tornar  referência  para  um  trabalho 

 integrado  entre  os  profissionais  atuantes  nas  bibliotecas  escolares  e  nas  salas  de  aula,  da 

 Educação Básica. 

 A  escolha  da  primeira  fase  do  Ensino  Fundamental  para  a  realização  desta 

 pesquisa  deu-se  a  partir  do  conhecimento  da  dinâmica  e  da  organização  das  aulas  de 

 Língua  Portuguesa  dessa  etapa  da  Educação  Básica  no  Cepae-UFG.  No  cronograma  de 

 aulas  presenciais,  todas  as  turmas  possuem  uma  agenda  semanal  de  uso  da  biblioteca,  onde 

 os  alunos  vão  acompanhados  pelo  professor  que,  junto  com  o  bibliotecário,  a  pedagoga  e 

 os  demais  servidores  lotados  naquele  ambiente,  desenvolvem  trabalhos  de  mediação 

 literária.  São  realizados  momentos  de  leitura,  socialização  sobre  as  obras  lidas,  atividades 

 literárias e empréstimos de livros. 

 Tendo  conhecimento  dessa  realidade,  optou-se  pelo  5º  ano  pelos  seguintes 

 motivos:  conhecimento  do  modo  como  costuma  ocorrer  a  interação  entre  os  alunos,  o 

 professor  e  o  bibliotecário;  percepção  da  possibilidade  de  realização  do  trabalho  com  essas 

 turmas;  e  intuito  de  possibilitar  o  acesso  às  obras  clássicas  pelos  alunos  que  estão  findando 

 a  primeira  fase  do  Ensino  Fundamental,  tendo  em  vista  que,  possivelmente,  na  segunda 

 fase terão mais atividades voltadas à literatura clássica. 

 O  trabalho  foi  fundamentado  teoricamente,  a  partir  da  busca  por  estudos  e  fontes 

 de  informações  impressas  e  eletrônicas.  Constituíram  também,  como  fontes  para  a 

 fundamentação  teórica,  estudos  e  informações  adquiridas  no  decorrer  do  curso,  por  meio 

 de seminários, eventos científicos e disciplinas cursadas no PPGEEB-Cepae-UFG. 

 Diante  da  pandemia  causada  pelo  Corona  Vírus  Disease  2019  (COVID-19),  o 

 projeto  passou  por  adequações  necessárias  à  sua  exequibilidade.  No  contexto,  em  que  as 

 atividades  escolares  passaram  a  acontecer  de  forma  remota,  a  metodologia  prevista  para  a 

 pesquisa  de  campo  foi  alterada,  de  forma  a  possibilitar  o  desenvolvimento  das  atividades 
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 por  meio  virtual.  Assim,  foi  possível  estender  as  atividades  planejadas  a  outro  grupo  de 

 sujeitos.  Além  dos  alunos  do  5º  ano  do  Ensino  Fundamental,  a  pesquisa  envolveu 

 participantes  do  projeto  de  ensino  do  Departamento  de  Língua  Portuguesa  do  Cepae, 

 intitulado “Exercícios de ser leitor: leitura literária, interpretação e escrita”. 

 As  atividades  do  projeto  são  realizadas  em  dias  de  quarta-feira,  no  período 

 vespertino,  e  têm  como  público  os  alunos  da  segunda  fase  do  Ensino  Fundamental  (6º  ao 

 9º  ano)  e  do  Ensino  Médio,  com  enfoque  na  leitura  de  textos  literários.  No  ensino  remoto, 

 as  atividades  do  projeto  têm  envolvido  também  estudantes  da  Faculdade  de  Letras  da 

 UFG,  estagiários  e  bolsistas  do  Programa  Institucional  de  Bolsa  de  Iniciação  à  Docência 

 (Pibid), do Governo Federal. 

 A  escolha  deste  projeto  como  possibilidade  de  extensão  de  campo  de  aplicação  da 

 pesquisa,  deu-se  pela  consonância  entre  os  objetivos  deste  trabalho  e  os  do  projeto,  pois 

 ambos  visavam,  fundamentalmente,  a  promoção  da  leitura  literária.  Desse  modo,  incluir  o 

 espaço  do  projeto  de  ensino  no  campo  da  pesquisa  possibilitou  ampliar,  significativamente, 

 as  discussões  acerca  do  corpus  literário  delimitado  e  tornou  ainda  mais  rica  a  experiência 

 de coleta de dados. 

 Faz-se  necessário  especificar  que  esta  dissertação  se  encontra  estruturada  de 

 acordo  com  a  seguinte  ordem:  “Introdução”;  capítulo  1:  “Leitura  dos  clássicos  e  escola: 

 algumas  discussões  teóricas”;  capítulo  2:  “O  desenvolvimento  da  pesquisa”;  capítulo  3: 

 “Pesquisa  de  campo:  apresentação  e  análise  dos  resultados  obtidos”  e  “Considerações 

 finais”. 

 O  capítulo  1  apresenta  uma  breve  explanação  sobre  o  referencial  teórico  da 

 pesquisa,  contemplando  a  importância  do  incentivo  à  leitura  literária,  especificamente  de 

 obras  clássicas,  e  o  potencial  que  a  escola  possui  para  realizar  esse  trabalho.  São 

 ressaltadas  as  possibilidades  de  execução  de  atividades  voltadas  à  promoção  e  mediação  da 

 leitura  de  obras  literárias  clássicas,  a  partir  da  dinamização  dos  ambientes  da  biblioteca  e 

 da sala de aula, por meio da parceria entre os profissionais bibliotecários e professores. 

 O  capítulo  2  aborda  o  caminho  metodológico  percorrido,  desde  a  fundamentação 

 bibliográfica  que  deu  aporte  teórico  à  pesquisa,  até  os  instrumentos  de  coleta  de  dados 

 utilizados.  Neste  capítulo,  descrevem-se  as  classificações  metodológicas,  a  delimitação  da 

 pesquisa,  a  caracterização  do  campo  escolhido,  as  etapas  da  pesquisa  de  campo,  a 
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 apresentação  do  corpus  de  análise  literário  utilizado  e  as  adequações  de  cunho 

 metodológico que se fizeram necessárias, diante da pandemia da COVID-19. 

 No  capítulo  3,  tem-se  a  apresentação,  a  análise  e  alguns  comentários  acerca  dos 

 dados  obtidos  por  meio  das  duas  etapas  da  pesquisa  de  campo:  a  primeira,  realizada  no 

 catálogo  da  biblioteca;  e  a  segunda,  desenvolvida  com  as  intervenções  voltadas  para  a 

 promoção  da  leitura  literária,  durante  algumas  aulas  síncronas  do  5º  ano  do  Ensino 

 Fundamental  e  atividades  do  projeto  de  ensino  do  Departamento  de  Língua  Portuguesa  do 

 Cepae. 

 Por  fim,  são  apresentadas  as  considerações  finais  acerca  de  todo  o  trabalho 

 desenvolvido. 

 Faz-se  importante  destacar  o  apêndice  G,  que  trata-se  do  Produto  Educacional, 

 fruto  da  pesquisa,  o  qual  visa  contribuir  nas  práticas  de  incentivo  à  leitura  a  serem 

 realizadas  em  âmbito  presencial,  nos  diversos  espaços  da  escola,  entre  eles  o  da  biblioteca 

 e o da sala de aula. 
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 1 LEITURA DOS CLÁSSICOS E ESCOLA: ALGUMAS DISCUSSÕES TEÓRICAS 

 Este  capítulo  traz  questionamentos,  através  dos  quais  são  feitas  as  discussões 

 teóricas que fundamentam esta dissertação. 

 1.1 LEITURA LITERÁRIA 

 “[...]  pela  leitura  sensível  da  literatura,  o 
 sujeito  leitor  se  constrói  e  constrói  sua 
 humanidade”.  (ROUXEL, 2013, p. 17). 

 Para  iniciar  uma  discussão  sobre  a  relevância  da  leitura  literária  para  a  vida,  faz-se 

 pertinente  trazer  este  primeiro  questionamento:  É  relevante  propor  a  leitura  de  literatura 

 nas escolas? 

 Parte-se  da  compreensão  de  que  a  leitura  de  textos  literários,  de  modo  específico, 

 possibilita  a  ampliação  da  visão  de  mundo  e  potencializa  o  poder  de  argumentação  e  a 

 criticidade,  além  de  aprimorar  o  repertório  linguístico  dos  sujeitos.  Nesse  sentido,  é 

 importante lembrar as palavras de Freire (1989): 

 A  leitura  do  mundo  precede  a  leitura  da  palavra,  daí  que  a  posterior  leitura  desta 
 não  possa  prescindir  da  continuidade  da  leitura  daquele.  Linguagem  e  realidade 
 se  prendem  dinamicamente.  A  compreensão  do  texto  a  ser  alcançada  por  sua 
 leitura  crítica  implica  a  percepção  das  relações  entre  o  texto  e  a  realidade. 
 (FREIRE, 1989, p. 9). 

 Freire  (1989)  considera  a  leitura  em  seu  sentido  mais  amplo,  englobando-a  aos 

 vários  tipos  de  linguagem,  e  ressalta  que  “linguagem  e  realidade  se  prendem 

 dinamicamente”.  Assim,  a  compreensão  do  texto  a  ser  alcançada  por  meio  da  leitura  crítica 

 implica  a  percepção  das  relações  entre  o  texto  e  a  realidade  (FREIRE,  1989,  p.  9).  E, 

 seguindo  essa  linha  de  pensamento,  da  ligação  entre  a  leitura  e  a  visão  de  mundo, 

 ressalta-se o valor e o poder que a literatura possui na constituição dos sujeitos. 

 Para  Candido  (2004),  a  literatura  possui  caráter  humanizador  e  tem  a  capacidade 

 de  trabalhar  o  ser  humano  em  sua  complexidade:  “Toda  obra  literária  é  antes  de  mais  nada 

 uma  espécie  de  objeto,  de  objeto  construído;  e  é  grande  o  poder  humanizador  desta 

 construção,  enquanto  construção”  (CANDIDO,  2004,  p.  177).  O  autor  considera  ainda  que 
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 a  obra  literária  é  construída  como  um  todo,  como  se  cada  palavra  fosse  um  tijolo  de  uma 

 construção,  e  esse  caráter  de  coisa  organizada  permite  que  cada  pessoa  ordene,  segundo 

 sua  mente  e  seus  sentimentos,  tudo  o  que  está  sendo  lido  e,  por  consequência,  capacita  o 

 ser a organizar sua visão de mundo (CANDIDO, 2004). 

 Nas palavras de Candido (2004): 

 [...]  a  função  da  literatura  está  ligada  à  complexidade  da  sua  natureza  que  explica 
 o  papel  contraditório,  mas  humanizador  (talvez  humanizador  porque 
 contraditório).  Analisando-a,  podemos  distinguir  pelo  menos  três  faces:  (1)  ela  é 
 a  construção  de  objetos  autônomos  como  estrutura  e  significado;  (2)  ela  é  uma 
 forma  de  expressão,  isto  é,  manifesta-se  emoções  e  a  visão  do  mundo  dos 
 indivíduos  e  dos  grupos;  (3)  ela  é  uma  forma  de  conhecimento,  inclusive  como 
 incorporação difusa e inconsciente. (CANDIDO, 2004, p. 176). 

 Todorov  (2009)  também  segue  essa  linha  de  pensamento  sobre  o  poder 

 humanizador  da  literatura  e  ressalta  que  ela  “[...]  amplia  o  nosso  universo,  incita-nos  a 

 imaginar  outras  maneiras  de  concebê-lo  e  organizá-lo  [...]  a  literatura  abre  ao  infinito  essa 

 possibilidade  de  interação  com  os  outros  e,  por  isso,  nos  enriquece  infinitamente” 

 (TODOROV, 2009, p. 23). 

 Eco  (2011),  por  sua  vez,  menciona  e  exemplifica  como  a  literatura  relaciona  a 

 ficção à realidade. Para ele, as personagens literárias são 

 [...]  como  modelos  de  vida,  nossos  e  dos  outros  e,  por  isso,  nós  compreendemos 
 muito  bem  quando  dizemos  que  alguém  tem  complexo  de  Édipo,  um  apetite 
 gargantuesco,  um  comportamento  quixotesto,  os  ciúmes  de  Otelo,  uma  dúvida 
 hamletiana ou é um irremediável Don Juan, uma Perpétua. (ECO, 2011, p. 20). 

 Assim,  como  ressaltado  acima  por  Eco  (2011),  as  obras  literárias  fazem  parte  da 

 memória  coletiva  e,  muitas  vezes,  servem  de  referências  às  situações  cotidianas  do  leitor, 

 que  pode  relacionar  sua  realidade  com  a  ficção  dos  textos  literários  para  lidar  com  as 

 experiências da vida. 

 Além  do  aspecto  humanizador,  Candido  (2004)  destaca  que  a  literatura  é  um 

 direito inalienável: 

 Primeiro,  verifiquei  que  a  literatura  corresponde  a  uma  necessidade  universal  que 
 deve  ser  satisfeita  sob  a  pena  de  mutilar  a  personalidade  porque  pelo  fato  de  dar 
 forma  aos  sentimentos  e  à  visão  do  mundo  ela  nos  organiza,  nos  liberta  do  caos 
 e,  portanto  nos  humaniza.  Negar  a  fruição  da  literatura  é  mutilar  a  nossa 
 humanidade.  Em  segundo  lugar,  a  literatura  pode  ser  um  instrumento  consciente 
 de  desmascaramento  pelo  fato  de  focalizar  as  situações  de  restrição  aos  direitos, 
 ou  de  negação  deles  como  a  miséria,  a  servidão,  a  mutilação  espiritual.  Tanto 
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 num  nível  quanto  no  outro  ela  tem  muito  a  ver  com  a  luta  pelos  direitos 
 humanos. (CANDIDO, 2004, p. 186). 

 Sobre  a  literatura,  ainda  nas  palavras  de  Candido  (2004,  p.  176):  “ela  não 

 corrompe  nem  edifica,  portanto;  mas,  trazendo  livremente  em  si  o  que  chamamos  o  bem  e 

 o que chamamos o mal, humaniza em sentido profundo porque faz viver”. 

 Segundo  Eco  (2011),  também  é  função  da  literatura  educar  para  o  fado  e  para  a 

 morte.  Na  leitura  de  contos  literários,  o  leitor  não  tem  a  possibilidade  de  mudar  a  narrativa, 

 assim  como  na  vida  humana  não  há  a  impossibilidade  de  mudar  o  destino.  Assim,  “os 

 contos ‘já feitos’ nos ensinam também a morrer” (ECO, 2011, p. 21-22, grifos do autor). 

 Mas,  para  que  todos  tenham  direito  à  literatura,  faz-se  necessária  uma  sociedade 

 igualitária  e  justa,  em  que  haja  “o  respeito  dos  direitos  humanos,  e  a  fruição  da  arte  e  da 

 literatura  em  todas  as  modalidades  em  todos  os  níveis”  (CANDIDO,  2004,  p.  191).  Assim, 

 o  não  acesso  à  cultura,  em  suas  diversas  modalidades,  dentre  elas  a  literatura,  é  um  reflexo 

 social  que  mostra  a  falta  de  valor  dado  ao  pensamento  crítico  e  ao  papel  humanizador 

 trazido por ela. 

 A  escola  se  destaca  em  seu  papel  formativo,  uma  vez  que  ela  é  um  potencial 

 espaço para proporcionar ao indivíduo o contato com a literatura. Colomer (2007) afirma: 

 O  objetivo  da  educação  literária  é,  em  primeiro  lugar,  o  de  contribuir  para  a 
 formação  da  pessoa,  uma  formação  que  aparece  ligada  indissoluvelmente  à 
 construção  da  sociabilidade  e  realizada  através  da  confrontação  com  textos  que 
 explicitam  a  forma  em  que  as  gerações  anteriores  e  as  contemporâneas 
 abordaram  a  avaliação  da  atividade  humana  através  da  linguagem.  (COLOMER, 
 2007, p. 31). 

 Muitas  vezes,  é  na  escola  que  a  criança  terá  acesso  à  literatura.  Desse  modo,  a 

 escola  deve  e  pode  proporcionar  aos  alunos  atividades  que  prezem  pela  formação  do  leitor, 

 reconhecendo  a  necessidade  do  investimento  na  leitura  de  literatura.  Segundo  Zilberman 

 (1989,  p.  10):  “A  escola  é  o  lugar  onde  se  aprende  a  ler  e  a  escrever,  conhece-se  a  literatura 

 e desenvolve-se o gosto de ler”. 

 Dalvi  (2013,  p.  68,  grifos  do  autor)  define  que  “literatura  não  se  ensina,  se  lê,  se 

 vive  –  e  que,  portanto,  o  que  possa  ser  ensinado  seja  algo  ‘sobre’  literatura  e  não  literatura 

 ‘propriamente  dita’  –  no  entanto,  não  nos  parece  que  esse  argumento  se  sustente 

 isoladamente”. 
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 De  fato,  muitas  vezes,  a  leitura  na  escola  é  reducionista  e  o  texto  é  utilizado  para 

 tratar  de  conteúdos  gramaticais  e  aplicação  de  perguntas  fechadas,  que  não  contribuem 

 para  formar  leitores  críticos  e  autônomos.  Assim,  o  texto  se  torna  um  intermediário  para  as 

 outras  aprendizagens,  o  que  acaba  tornando-o  superficial.  A  instituição  até  favorece  a 

 leitura de bons textos, mas não são seguidos de bons exercícios (LAJOLO, 1982). 

 Para  Rezende  (2013),  na  escola  atual,  conteudista,  falta  espaço  e  tempo  para  a 

 leitura  literária,  que  envolve  fruição,  reflexão  e  elaboração,  e  este  talvez  seja  um  dos 

 maiores problemas e não a resistência à leitura por parte dos alunos. 

 Acerca do ensino de literatura, Todorov (2009) afirma: 

 O  conhecimento  da  literatura  não  é  um  fim  em  si,  mas  uma  das  vias  régias  que 
 conduzem  à  realização  pessoal  de  cada  um.  O  caminho  tomado  atualmente  pelo 
 ensino  literário,  que  dá  as  costas  a  esse  horizonte  [...]  arrisca-se  a  nos  conduzir  a 
 um  impasse  –  sem  falar  que  dificilmente  poderá  ter  como  consequência  o  amor 
 pela literatura. (TODOROV, 2009, p.33). 

 Nesse  sentido,  ciente  de  seu  papel  social,  a  escola  deve  estar  atenta  ao  fato  de  que 

 a  leitura  literária  forma  e  transforma  o  seu  leitor,  possibilita  a  ele  “deleite,  elevação 

 espiritual,  ampliação  dos  próprios  conhecimentos”  (ECO,  2011.  p.  9).  Ela  ainda  cumpre 

 funções  de  significativo  valor  para  a  vida  individual  e  coletiva,  mantendo  em  exercício  a 

 língua  como  patrimônio  coletivo  e  contribuindo  na  formação  da  língua  individual  e  na 

 criação da identidade (ECO, 2011). 

 Colomer  (2007,  p.  27),  de  sua  parte,  ressalta  que  “O  texto  literário  ostenta  a 

 capacidade  de  reconfigurar  a  atividade  humana  e  oferece  instrumentos  para 

 compreendê-la,  posto  que,  ao  verbalizá-la,  cria  um  espaço  específico  no  qual  se  constroem 

 e negociam os valores e o sistema estético de uma cultura”. 

 Rouxel  (2013,  p.  24),  por  sua  vez,  considera  que,  em  se  tratando  de  ensinar 

 literatura,  “o  desafio  é  de  monta,  já  que  concerne  tanto  ao  desenvolvimento  do  gosto  de  ler 

 quanto  à  construção  identitária  do  leitor  e  ao  enriquecimento  de  sua  personalidade”. 

 Assim,  através  da  leitura  literária  abrem-se  os  pensamentos  e,  a  partir  da  reflexão  trazida 

 pelo  ato  de  ler,  o  ser  encontra-se  mais  bem  preparado  para  se  posicionar  criticamente 

 perante as questões sociais e políticas que se apresentam. 

 Esses  e  vários  outros  estudos  acerca  da  importância  da  leitura  literária  na  escola 

 confirmam  o  papel  que  precisa  ser  assumido  e  compartilhado  pelos  profissionais  atuantes 

 nas  bibliotecas  escolares  e  nas  salas  de  aula  de  todas  as  etapas  da  Educação  Básica,  com  a 
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 clareza  de  que  a  formação  do  leitor  ocorre  progressivamente,  mediante  o  acesso  constante 

 e significativo a obras capazes de desafiar o leitor, na busca de sentido para suas leituras. 

 1.2 LEITURA LITERÁRIA DOS CLÁSSICOS NA ESCOLA 

 Com  relação  aos  clássicos  literários,  tem-se  o  segundo  questionamento:  É 

 importante ler os clássicos na escola? 

 É  comum  acreditar  que  as  crianças  e  os  adolescentes  devem  ter  acesso  a  obras 

 “simples”  que  possuam  vocabulário  comum  do  cotidiano,  escrita  mais  popular  e  menos 

 rebuscada.  Que  as  obras  tratem  de  assuntos  superficialmente  e  que  contenham  poucas 

 páginas,  na  ideia  de  não  sobrecarregar  a  criança  e  possibilitar  o  entendimento.  Nesta 

 perspectiva, muitas vezes a literatura clássica não é trabalhada. 

 Trata-se  de  um  mito  pensar  que  as  crianças  e  adolescentes  não  podem  ter  contato 

 com  obras  literárias  mais  densas.  A  leitura  dos  clássicos  se  evidencia  de  modo  relevante, 

 quando  as  experiências  são  iniciadas  ainda  na  infância.  Isso  porque  são  essas  experiências 

 as  principais  a  exercer  influência  para  que  a  procura  pela  literatura  clássica  continue  a 

 ocorrer  na  vida  adulta,  em  função  dos  referenciais  estéticos  que  a  leitura  dos  clássicos 

 permite ao leitor estabelecer. 

 A  escritora  brasileira  Ana  Maria  Machado  (2009,  p.  19),  defende  a  importância  do 

 acesso  aos  clássicos  universais,  desde  cedo.  Para  ela:  “direito  e  resistência  são  duas  razões 

 para  a  gente  chegar  perto  dos  clássicos.  Mas  há  mais.  Talvez  a  principal,  seja  o  prazer  que 

 essa  leitura  nos  dá”.  A  escritora  considera  que  a  leitura  dos  clássicos  cumpre  a  valiosa 

 função  de  transportar  o  leitor  para  outros  tempos  e  espaços,  oferecendo  a  ele  a 

 possibilidade  de  perceber  outras  formas  de  existência,  por  meio  de  personagens  situados 

 em contextos tão diversos da nossa realidade. 

 A  autora  Teresa  Colomer  (2017,  p.  127)  também  discute  a  importância  dos 

 clássicos  na  formação  do  leitor.  Para  ela,  “conhecer  o  legado  literário  tem  sido  uma  das 

 funções mais evidentes da educação literária na escola”. Colomer assim avalia: 

 [...]  na  atualidade  aumentam  as  vozes  que  defendem  a  responsabilidade  social  de 
 oferecer  aos  meninos  e  às  meninas  o  acesso  a  uma  tradição  cultural 
 compartilhada  pela  coletividade.  Isso  requer  a  criação  de  um  horizonte  de 
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 leituras  “clássicas”,  entendidas  como  um  conjunto  formado  pelo  folclore,  os 
 títulos  mais  valorizados  da  literatura  infantil  e  o  início  da  leitura  das  grandes 
 obras universais. (COLOMER, 2017, p.127, grifo da autora). 

 A  pesquisadora  aponta  três  razões  fundamentais,  em  defesa  da  importância  do 

 acesso  aos  clássicos:  a  primeira  razão  se  baseia  no  enlace  que  eles  promovem  entre  os 

 leitores,  permitindo  “compartilhar  referências  linguísticas,  artísticas  e  culturais  com  as 

 gerações  anteriores”  (p.  128);  a  segunda  razão  está  relacionada  ao  enlace  que  evidencia  “a 

 existência  de  recursos  comuns  que  foram  utilizados  incessantemente  nas  obras  escritas  ao 

 longo  dos  tempos”  (p.  129);  e  a  terceira  razão  diz  respeito  ao  enlace  entre  níveis  culturais, 

 à  “capacidade  dos  clássicos  para  dar  sentido  de  hierarquia  entre  os  níveis  de  elaboração  e 

 significado  dos  produtos  culturais”  (p.  130)  (COLOMER,  2017).  A  leitura  dos  clássicos, 

 nesse  sentido,  é  um  direito  a  ser  garantido  pela  escola,  porque,  além  de  favorecer  o  ensino 

 e  a  aprendizagem  da  leitura,  possibilita  o  reconhecimento  de  um  elo  que  nos  liga  aos 

 nossos  antepassados  e  que  pode  vir  a  ser  referência  para  nossa  conexão  com  as  gerações 

 futuras. 

 Como  ressalta  Calvino  (  1993,  p.  10-11  ),  “os  clássicos  são  livros  que  exercem  uma 

 influência  particular  quando  se  impõem  como  inesquecíveis  e  também  quando  se  ocultam 

 nas dobras da memória, mimetizando-se como inconsciente coletivo ou individual”. 

 A  respeito  da  leitura  dos  clássicos  nos  dias  atuais,  Antunes  e  Ceccantini  (2004) 

 propõem pensar o seguinte: 

 Qual  a  importância  dos  clássicos  hoje?  é  ainda  possível  ler  os  clássicos  na 
 escola?  Como  ensinar  a  ler  clássicos?  etc.  Questões  desse  tipo  têm  angustiado 
 professores  do  ensino  fundamental  e  médio  e  estão  a  exigir  estudos  e  reflexões 
 que  conduzam  a  uma  relação  mais  autêntica  e  atual  com  essas  obras. 
 (ANTUNES; CECCANTINI, 2004, p.75). 

 Na  busca  de  respostas  para  essas  questões,  os  pesquisadores  investem  também  na 

 investigação  de  uma  definição  para  o  que,  em  geral,  se  considera  como  um  “clássico”.  A 

 conclusão  a  que  chegam  é  que  “em  sua  origem,  o  termo  clássico  possui  um  caráter 

 seletivo,  que  se  desdobra  posteriormente  em  superioridade,  perfeição  e  universidade, 

 confundindo-se, portanto, com valor estético” (ANTUNES; CECCANTINI, 2004, p.76). 

 Calvino  (1993),  por  sua  vez,  traz,  entre  outras,  as  seguintes  definições  sobre  os 

 clássicos: 
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 Dizem-se  clássicos  aqueles  livros  que  constituem  uma  riqueza  para  quem  os 
 tenha  lido  e  amado,  mas  constituem  uma  riqueza  não  menor  para  quem  se 
 reserva  a  sorte  de  lê-los  pela  primeira  vez  nas  melhores  condições  para 
 apreciá-los. [...] 
 Os  clássicos  são  aqueles  livros  que  chegam  até  nós  trazendo  consigo  as  marcas 
 das  leituras  que  precederam  a  nossa  e  atrás  de  si  os  traços  que  deixaram  na 
 cultura  ou  nas  culturas  que  atravessaram  (ou  mais  simplesmente  na  linguagem 
 ou nos costumes). (CALVINO, 1993, p. 10-11). 

 O  estudioso  acrescenta  que  “os  clássicos  servem  para  entender  quem  somos  e 

 aonde  chegamos”  (CALVINO,  1993,  p.  16).  Em  defesa  da  relevância  da  experiência  com 

 os clássicos da literatura, Calvino (1993) declara: 

 [...]  a  escola  deve  fazer  com  que  você  conheça  bem  ou  mal  um  certo  número  de 
 clássicos  dentre  os  quais  (ou  em  relação  aos  quais)  você  poderá  depois 
 reconhecer  os  “seus”  clássicos.  A  escola  é  obrigada  a  dar-lhes  instrumentos  para 
 efetuar  uma  opção:  mas  as  escolhas  que  contam  são  aquelas  que  ocorrem  fora  e 
 depois de cada escola. (CALVINO, 1993, p. 13). 

 Na  defesa  da  mesma  ideia,  feita  por  Antunes  e  Ceccantini  (2004),  destaca-se  a 

 seguinte compreensão: 

 No  afã  de  se  defender  o  “clássico”,  é  preciso  estar  atento  para  o  perigo  de  se 
 acabar  por  fetichizá-lo,  retificá-lo,  transformá-lo  apenas  numa  mercadoria  entre 
 tantas  outras,  esvaziada  de  qualquer  sentido  humano  mais  profundo.  O  risco  aí  é 
 o  de  se  ir  para  um  Guimarães  Rosa,  por  exemplo,  com  a  mesma  leveza  de 
 intenções  com  que  se  escolhe  uma  roupa  de  grife  ou  a  caneta  da  moda.  Ou  seja,  a 
 literatura,  nesse  caso,  deixa  de  valer  por  si,  para  assumir  apenas  o  valor 
 simbólico  que  confere  prestígio  a  seu  “possuidor”.  (ANTUNES;  CECCANTINI, 
 2004, p. 89, grifos dos autores). 

 Essa  preocupação  expressa  por  esses  pesquisadores  remete  ao  cuidado  que  se 

 deve  ter  nas  propostas  de  promoção  da  leitura  dos  clássicos  da  literatura,  já  que  ela  pode  se 

 reduzir  a  uma  experiência  esvaziada  de  sentido,  caso  não  se  atente  para  as  questões 

 estéticas  que  definem  as  especificidades  de  cada  obra,  tais  como  o  gênero,  o  universo 

 ficcional  mobilizado,  a  linguagem  e  o  modo  como  são  abordados  os  temas  da  vida.  Outra 

 questão  que  deve  ser  levada  em  conta,  ao  se  propor  a  leitura  literária  de  clássicos,  é  o 

 público-alvo  ao  qual  a  leitura  literária  será  oferecida.  Conhecer  a  idade,  os  gostos  literários 

 e o universo que os cerca faz-se de grande importância. 

 Um  clássico  reúne  inúmeras  qualidades,  possibilita  a  socialização  de  seus  enredos 

 por  várias  gerações,  justamente  por  perpassar  a  fronteira  dos  anos  e  marcar  seus  leitores. 

 Desse  modo,  é  imprescindível  que  o  aluno  da  Educação  Básica  tenha  acesso  à  leitura  dos 

 clássicos,  como  uma  condição,  inclusive,  para  que  ele  não  venha  a  se  limitar  às  chamadas 
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 leituras  de  consumo  ou  às  leituras  de  viés  prático,  que  pouco  podem  contribuir  para  o 

 aprofundamento na construção de sua subjetividade. 

 A  leitura  dos  clássicos  da  literatura  pode  cumprir  uma  função  importante  neste 

 processo,  pois  permite,  por  meio  da  experiência  estética,  acessar  saberes  e  vivências  de 

 outros  sujeitos,  situados  em  tempos  e  lugares  distintos  e,  com  isso,  enriquecer  as 

 experiências dos leitores da atualidade. 

 1.  3 BIBLIOTECA ESCOLAR 

 O  terceiro  questionamento  é  o  seguinte:  A  biblioteca  escolar  é  relevante  no 

 processo de mediação de leitura literária? 

 As  bibliotecas  em  geral  são  fontes  de  informação,  são  espaços  voltados  para  a 

 leitura  e  aquisição  de  conhecimento.  A  biblioteca  escolar,  em  específico,  é  indispensável  à 

 escola,  considerando-se  sua  relevância  no  processo  ensino-aprendizagem  e  na  formação  de 

 leitores. 

 O  Manifesto  da  IFLA  (Associação  Internacional  das  Bibliotecas)  e  UNESCO 

 (Organização  para  a  Educação,  a  Ciência  e  a  Cultura  das  Nações  Unidas)  para  Biblioteca 

 Escolar,  menciona  que  “a  biblioteca  escolar  é  parte  integral  do  processo  educativo”  e  que 

 ela  “habilita  os  estudantes  para  a  aprendizagem  ao  longo  da  vida  e  desenvolve  a 

 imaginação,  preparando-os  para  viver  como  cidadãos  responsáveis”  (IFLA,  2000,  p.  1).  A 

 biblioteca  escolar(BE)  tem,  portanto,  como  missão  oferecer  à  comunidade  escolar 

 condições  de  pensar  criticamente  e  fazer  uso  efetivo  da  informação,  independente  da 

 forma e do meio em que é ofertada (IFLA, 2000). 

 Segundo  Faguet  (2011,  p.  9),  “a  missão  da  biblioteca  está  intimamente  ligada  à  da 

 escola  –  porta  de  entrada  às  novas  experiências  da  leitura,  mas  sem  esquecer  o  que  ela  é: 

 um instrumento de apoio ao processo educacional”. 

 Para  Lourenço  Filho  (1944),  a  escola  e  a  biblioteca  se  complementam.  A  escola 

 sem  biblioteca  é  um  instrumento  imperfeito  e  vice-versa.  A  biblioteca  sem  ensino  é  um 

 instrumento vago e incerto na tentativa de estimular, coordenar e organizar a leitura. 

 Corroborando  com  esta  ideia,  Albernaz  (2008,  p.  37)  reitera  que  “a  biblioteca 

 escolar  não  substitui  a  sala  de  aula,  mas  entre  ambas  há  uma  relação  de 
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 complementaridade  que,  desenvolvida,  só  faz  crescer  nos  alunos  e  nos  professores  a 

 intimidade com os livros”. 

 Confirma-se,  desse  modo,  que  uma  biblioteca  escolar  bem  estruturada,  com 

 profissionais  especializados  –  bibliotecários  e  auxiliares  de  biblioteca  –  com  produtos  e 

 serviços  voltados  ao  seu  público-alvo,  que  são  os  alunos,  e  com  um  trabalho  em 

 consonância  com  o  projeto  político-pedagógico  da  escola,  possui  grande  relevância  no 

 processo  de  formação  do  leitor  literário.  Isso  porque,  com  essas  configurações,  “a 

 biblioteca  escolar  promove  serviços  de  apoio  à  aprendizagem  e  livros  aos  membros  da 

 comunidade  escolar,  oferecendo-lhes  a  possibilidade  de  se  tornarem  pensadores  críticos  e 

 efetivos usuários da informação, em todos os formatos e meios” (IFLA, 2000, p.1). 

 A IFLA (2000) traz também objetivos à biblioteca escolar: 

 Apoiar  e  intensificar  a  consecução  dos  objetivos  educacionais  definidos  na 
 missão e no currículo da escola; 
 Desenvolver  e  manter  nas  crianças  o  hábito  e  o  prazer  da  leitura  e  da 
 aprendizagem, bem como o uso dos recursos da biblioteca ao longo da vida; 
 Oferecer  oportunidades  de  vivências  destinadas  à  produção  e  uso  da  informação 
 voltada ao conhecimento, à compreensão, imaginação e ao entretenimento; 
 Apoiar  todos  os  estudantes  na  aprendizagem  e  prática  de  habilidades  para  avaliar 
 e  usar  a  informação,  em  suas  variadas  formas,  suportes  ou  meios,  incluindo  a 
 sensibilidade  para  utilizar  adequadamente  as  formas  de  comunicação  com  a 
 comunidade onde estão inseridos; 
 Prover  acesso  em  nível  local,  regional,  nacional  e  global  aos  recursos  existentes  e 
 às  oportunidades  que  expõem  os  aprendizes  a  diversas  ideias,  experiências  e 
 opiniões; 
 Organizar  atividades  que  incentivem  a  tomada  de  consciência  cultural  e  social, 
 bem como de sensibilidade; 
 Trabalhar  em  conjunto  com  estudantes,  professores,  administradores  e  pais,  para 
 o alcance final da missão e objetivos da escola; 
 Proclamar  o  conceito  de  que  a  liberdade  intelectual  e  o  acesso  à  informação  são 
 pontos  fundamentais  à  formação  de  cidadania  responsável  e  ao  exercício  da 
 democracia; 
 Promover  leitura,  recursos  e  serviços  da  biblioteca  escolar  junto  à  comunidade 
 escolar e ao seu derredor. (  IFLA, 2000, p. 2-3). 

 As  atribuições  elencadas  pela  IFLA  (2000)  à  biblioteca  escolar  dizem  respeito  à 

 promoção  da  cultura  literária,  ao  acesso  ao  conhecimento  e  a  sua  contribuição  ao  ensino 

 escolar,  por  meio  de  seus  produtos  e  serviços,  devendo  estar  alinhada  sobretudo  à 

 instituição educacional da qual faz parte. 

 A  busca  de  informação  por  meio  da  biblioteca  escolar  é  de  grande  importância, 

 uma  vez  que,  o  aluno  terá  a  possibilidade  de  criar  o  hábito  de,  sempre  que  precisar  de 

 informação,  recorrer  às  bibliotecas.  Tem-se  na  biblioteca  o  local  onde  o  usuário  encontra 
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 uma  concentração  de  informações  de  qualidade.  Para  o  desenvolvimento  do  intelecto,  na 

 tomada  de  decisões  cotidianas  e  também  para  se  manter  atualizado,  é  necessário  ter  acesso 

 à informação em tempo oportuno, e isso pode ser conseguido através de uma biblioteca. 

 Campello  (2002,  p.  9)  menciona  que  “a  biblioteca  escolar  pode  constituir-se  num 

 espaço  adequado  para  desenvolver  nos  alunos  o  melhor  entendimento  do  complexo 

 ambiente  informacional  da  sociedade  contemporânea”.  A  biblioteca  escolar  é,  assim,  um 

 espaço  rico,  um  coletivo  de  saberes,  cultura,  ensino,  e  deve  ser  também  um  ambiente 

 democrático para a socialização. 

 Estabel e Moro (2008) destacam que: 

 [...]  a  biblioteca  escolar  congrega  um  universo  de  usuários.  Neste  espaço 
 universal  e  democrático,  por  onde  circulam  o  aluno,  o  professor,  o  diretor,  o 
 funcionário,  entre  outros,  o  acesso  à  informação  é  a  chave  da  inclusão  de  todos. 
 A  biblioteca  escolar  perpassa  a  linha  do  tempo,  seja  na  memória  de  quem  por  ela 
 passou,  seja  no  presente  de  quem  dela  faz  uso,  seja  no  futuro  para  a  geração  que 
 virá ou que ainda não chegou à escola. (ESTABEL; MORO, 2008, p. 62). 

 Esta  realidade  da  biblioteca  escolar  é  mencionada  por  Silva  (1986,  p.  53),  o  qual 

 considera  que  “a  maioria  das  escolas  públicas  brasileiras  não  possui  biblioteca  e  as  que 

 possuem  estão  em  estado  calamitoso  de  funcionamento,  seja  em  nível  de  organização,  seja 

 em  nível  de  atualização  de  acervos”.  Diante  da  sua  precariedade  e  falta  de  fomento,  muitas 

 vezes  a  biblioteca  escolar  é  vista  como  um  mero  depósito,  com  estantes  cheias  de  livros 

 que  não  circulam,  local  monótono  e  sem  graça,  um  espaço  para  castigo  e  para  passar  o 

 tempo sem fazer nada. 

 Há  mais  de  trinta  anos  atrás  a  biblioteca  escolar  enfrentava  problemas  citados  por 

 Silva(1986)  como  a  miséria  da  biblioteca  escolar.  Tais  problemas  ainda  persistem  até  os 

 dias  atuais.  Os  cortes  sucessivos  por  parte  do  governo,  a  falta  de  investimento  e  o  descaso 

 pelos espaços formativos e educativos acentuam esta realidade. 

 Nesse  sentido,  Silva  (1991)  também  traz  outra  problemática  nas  práticas 

 realizadas nas bibliotecas escolares: 

 Outro  problema  relacionado  com  a  visita  de  alunos  às  bibliotecas  diz  respeito  à 
 elaboração  da  chamada  “pesquisa  escolar”  [...].  Cópias  literais  de  autores,  xerox 
 de  páginas  de  enciclopédias,  reproduções  superficiais  de  artigos  encontrados  em 
 hemerotecas,  paráfrases  sem  contexto  etc.  Tudo  isso  aponta  para  a  falta  de 
 preparo  dos  alunos  no  que  tange  à  busca  de  conhecimento  no  espaço  das 
 bibliotecas.  [...]  Desta  forma,  a  biblioteca,  em  termos  de  natureza  e  finalidade,  se 
 transforma  num  espaço  onde  a  reprodução  do  já  dito  e  a  atividade  inócua  são  as 
 tônicas principais. (SILVA, 1991, p.111, grifos do autor). 
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 Considerando  a  potencialidade  dos  serviços  e  produtos  oferecidos  pela  biblioteca 

 escolar,  entre  eles,  a  gama  de  informações  e  atividades  inerentes  ao  processo  de  geração  de 

 um  novo  conhecimento,  é  lamentável  a  ausência  desse  espaço  nas  instituições  de  ensino.  É 

 lamentável  também  quando  a  biblioteca  escolar  é  concebida  como  depósito,  como  espaço 

 para  realização  de  pesquisas  superficiais  e,  por  vezes,  vazias,  como  local  para  castigo  e 

 sem  o  profissional  bibliotecário  para  trabalhar  na  sua  estruturação  e  dinamização,  pois, 

 dessa  maneira,  ela  não  se  constitui  como  um  espaço  que  contribui  para  a  formação  do 

 leitor. 

 Corrêa  et  al  (2009)  apontam  como  agravantes  da  situação,  em  que  se  encontram 

 as  bibliotecas  escolares,  o  descaso  das  autoridades  para  com  elas  e  a  falta  de  vínculo  que 

 estreite a relação desses espaços com a escola, o que é evidente. 

 Sobre  o  fomento  e  o  financiamento  das  bibliotecas  escolares,  a  IFLA  (2000)  traz 

 o seguinte: 

 A  biblioteca  escolar  é  essencial  a  qualquer  tipo  de  estratégia  de  longo  prazo  no 
 que  respeita  a  competências  à  leitura  e  escrita,  à  educação  e  informação  e  ao 
 desenvolvimento  econômico,  social  e  cultural.  A  responsabilidade  sobre  a 
 biblioteca  escolar  cabe  às  autoridades  locais,  regionais  e  nacionais,  portanto 
 deve  essa  agência  ser  apoiada  por  política  e  legislação  específicas.  Deve  também 
 contar  com  fundos  apropriados  e  substanciais  para  pessoal  treinado,  materiais, 
 tecnologias e instalações. A BE deve ser gratuita.  (  IFLA, 2000, p. 2). 

 Silva  (1986,  p.  141)  ressalta  que  é  função  básica  da  biblioteca  escolar  “a 

 transmissão  da  herança  cultural  às  novas  gerações  de  modo  que  elas  tenham  condições  de 

 reapropriar-se  do  passado,  enfrentar  os  desafios  do  presente  e  projetar-se  no  futuro”.  Nesse 

 sentido,  trata-se  de  um  potencial  espaço  para  a  garantia  do  acesso  à  literatura  e  o  auxílio  na 

 formação do leitor. 

 Nas  palavras  de  Caldeira  (1998,  p.  51),  a  biblioteca  escolar  “pode  contribuir  para 

 a  formação  de  uma  atitude  positiva,  prazerosa  frente  à  leitura  e,  em  certa  medida,  particular 

 das  ações  da  comunidade  escolar,  servindo-lhes  de  suporte”.  De  fato,  uma  biblioteca  bem 

 estruturada,  no  que  diz  respeito  aos  aspectos  físicos  e  ao  pessoal  qualificado,  tem  potencial 

 para  auxiliar  nos  trabalhos  realizados  em  parceria  com  a  sala  de  aula,  oferecendo  condições 

 para  o  desenvolvimento  de  projetos  condizentes  às  propostas  pedagógicas  de  valorização 

 da leitura literária e do acesso ao conhecimento. 

 Battles (2003) ressalta que a biblioteca 
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 [...]  não  é  um  mero  repositório  de  curiosidades.  É  um  mundo  a  um  só  tempo 
 completo  e  incompletável,  cheio  de  segredos.  Ela  está  submetida  a  um  regime  de 
 mudanças  e  ciclos  que  contrastam  com  a  permanência  insinuada  por  suas  longas 
 fileiras  de  livros.  [...]  A  biblioteca  é  como  um  corpo,  e  as  páginas  dos  livros  são 
 os  órgãos  espremidos  uns  contra  os  outros  na  escuridão.  (BATTLES,  2003, 
 p.11-12). 

 Assim,  a  biblioteca  é  como  um  corpo  e  as  páginas  dos  livros  são  os  órgãos 

 espremidos  na  escuridão.  Daí  advém  a  importância  das  práticas  e  da  dinamicidade  da 

 biblioteca, a fim de possibilitar a evidenciação das obras e de promover a leitura literária. 

 Cumpre  frisar,  portanto,  que  para  conseguir  atingir  sua  missão  e  objetivos,  a 

 biblioteca  escolar  “precisa  ser  aberta,  e  ser  interativa,  e  constituir-se  num  espaço  livre  para 

 expressão  genuína  da  criança,  do  adolescente  e  do  jovem”  (CORTE;  BANDEIRA,  2011,  p. 

 3). 

 A  precariedade  da  maioria  das  bibliotecas  escolares  brasileiras  e  a  falta  de 

 profissionais  bibliotecários  nestes  espaços  perpetuam  por  muitos  anos.  Se  considerados  os 

 benefícios  trazidos  pela  leitura  e  pela  cultura  literária,  pode-se  dizer  que  há  insuficientes: 

 números  de  bibliotecas  escolares  e  de  bibliotecários;  ações  de  leitura  literária  no  país  e 

 investimento nas estruturas das BE 's do Brasil. 

 Pode-se  sublinhar  como  agravantes  para  a  situação,  em  que  se  encontram  as 

 bibliotecas  brasileiras,  a  falta  de  fomento,  de  políticas  públicas  e  de  iniciativas 

 governamentais.  Outro  ponto  a  ser  destacado,  diz  respeito  à  falta  de  reconhecimento  das 

 potencialidades  da  BE  e  da  atuação  do  bibliotecário  em  ambiente  escolar,  por  parte  da 

 escola  e  da  comunidade  em  geral.  Sem  esse  reconhecimento,  pouco  é  feito  a  fim  de  mudar 

 a realidade. 

 Muitas  escolas  públicas  ainda  hoje  subestimam  ou  ignoram  a  importância  dos 
 recursos  bibliográficos  e  outras  fontes  de  informação  disponíveis  na  biblioteca 
 escolar  para  o  processo  de  ensino-aprendizagem.  Por  este  motivo,  nos  casos  em 
 que  a  biblioteca  escolar  existe,  é  comum  observar-se  sua  desativação  para  dar 
 lugar  a  uma  sala  de  aula  ou  usá-la  como  espaço  para  a  realização  de  atividades 
 consideradas  mais  relevantes.  Procedimentos  como  estes  estão  presentes  no 
 cotidiano  escolar  brasileiro  e  são  responsáveis  por  inúmeros  entraves  na 
 conquista  pelo  espaço  de  exercício  da  cidadania,  em  especial  das  classes 
 populares  menos  favorecidas  em  termos  econômicos.  Trata-se  de  desrespeito  aos 
 direitos  da  comunidade  leitora  oriunda  da  educação  básica.  (LANZI;  VIDOTTI; 
 FERNEDA, 2013, p. 30-31) 

 Por  ora,  serão  registrados  abaixo  alguns  marcos  históricos,  legislatórios  e 

 documentais  em  nível  nacional,  Brasil,  e  estadual,  Goiás,  que  se  atrelam  e  permitem  uma 
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 melhor  compreensão  da  atual  conjuntura  das  bibliotecas  escolares  brasileiras  e  das 

 condições do profissional bibliotecário nelas atuante. 

 Entender  o  surgimento  e  a  evolução  da  biblioteca  escolar  no  país  é  o  ponto  de 
 partida  para  realizar  um  estudo  sobre  a  atual  situação  dessa  instituição, 
 diagnosticando  suas  problemáticas  e  vislumbrando  novas  perspectivas.  Apurar  a 
 trajetória  das  bibliotecas  brasileiras  assume  ainda  maior  relevância  porque  a 
 literatura  existente  sobre  o  tema  é  escassa  e  não  contempla  todos  os  seus 
 desdobramentos. (LANZI; VIDOTTI; FERNEDA, 2013, p. 21). 

 Os  autores  Lanzi,  Vidotti  e  Ferneda  (2013)  ressaltam  que  as  primeiras  bibliotecas 

 escolares  brasileiras  surgem  “nos  conventos  dos  padres  franciscanos,  carmelitas  e 

 beneditinos,  e  em  especial,  na  Companhia  de  Jesus,  ordem  religiosa  responsável  pelos 

 primeiros  colégios  jesuítas  na  Bahia  e  nas  capitanias”  (LANZI;  VIDOTTI;  FERNEDA, 

 2013, p. 22). 

 Segundo  esses  mesmos  autores,  com  a  vinda  da  Família  Real  para  o  Brasil,  em 

 1810,  foi  inaugurada  a  Biblioteca  Nacional,  que  resultou  na  Biblioteca  Nacional  Brasileira. 

 “A  segunda  maior  biblioteca  pública  do  Brasil  surge  na  cidade  de  São  Paulo  em  1926, 

 resultado  da  absorção  por  parte  da  antiga  Biblioteca  Pública  Municipal,  de  diversos 

 acervos  particulares  e  da  Biblioteca  do  Estado.  Em  1960,  recebeu  o  nome  de  Mário  de 

 Andrade.” (LANZI; VIDOTTI; FERNEDA, 2013, p. 24). 

 No  período  imperial,  não  há  relatos  de  bibliotecas  escolares.  Talvez  pelo  fato  do 

 ensino  nesta  época  não  estar  atrelado  às  escolas.  Segundo  Nascimento  (  apud  LANZI; 

 VIDOTTI;  FERNEDA,  2013),  qualquer  pessoa  podia  abrir  uma  escola  de  primeiras  letras. 

 Geralmente,  os  pobres  eram  ensinados  nas  casas  dos  professores  e  os  ricos  recebiam  em 

 suas casas seus professores. 

 Os  regimentos  das  escolas  públicas  de  São  Paulo  de  meados  de  1890  previam  a 

 existência  das  bibliotecas  escolares.  Seus  regimentos  diziam  que  competia  ao  diretor 

 escolar o cuidado para com as bibliotecas: 

 Os  documentos  consultados  apontam  que,  durante  o  período  de  1890  a  1920,  a 
 biblioteca  escolar  configurou-se  principalmente  como  apoio  ao  professor. 
 Apenas  durante  as  décadas  de  1920  e  1930  o  seu  uso  será  ressignificado, 
 atendendo  a  objetivos  específicos  de  um  modelo  pedagógico  pensado  para  a 
 escola  pública,  a  chamada  Escola  Nova.  No  caso  das  bibliotecas  das  escolas 
 primárias,  a  Escola  Nova  defenderá  a  reestruturação  delas  para  que  seu  acesso 
 seja  permitido  também  às  crianças,  deixando  de  constituir  espaço  exclusivo  para 
 o professor. (LANZI; VIDOTTI; FERNEDA, 2013, p. 26). 
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 Assim,  “após  o  período  da  Primeira  República,  da  Segunda  Guerra  Mundial,  e 

 que  no  Brasil  ocorreu  a  ditadura  militar,  não  se  tem  registros  das  bibliotecas  escolares  o 

 que  permite-se  concluir  a  estagnação  e  retrocesso  das  mesmas  nesta  época”  (LANZI; 

 VIDOTTI; FERNEDA, 2013). 

 Há  leis,  documentos,  projetos,  programas  que  orientam  e  propõem  a 

 implementação  de  bibliotecas  e  bibliotecas  escolares  em  nível  internacional  e  nacional. 

 Abaixo serão mencionados alguns destes. 

 O  Manifesto  da  IFLA  (Associação  Internacional  das  Bibliotecas)  e  UNESCO 

 (Organização  para  a  Educação,  a  Ciência  e  a  Cultura  das  Nações  Unidas)  para  a  Biblioteca 

 Escolar,  publicado  no  ano  2000,  é  um  documento  norteador  para  o  funcionamento  da 

 Biblioteca  Escolar  (BE).  Ele  traz  em  suas  linhas,  entre  outras,  orientações,  a  missão,  os 

 objetivos e o papel da biblioteca escolar. 

 No  âmbito  das  políticas  públicas  educacionais,  há  programas,  projetos  e  diretrizes 

 que  englobam  o  livro,  a  leitura,  a  biblioteca  e  o  bibliotecário,  e  é  possível  destacar:  Os 

 Parâmetros  Curriculares  Nacionais  (PCN);  o  Programa  Nacional  da  Biblioteca  na  Escola 

 (PNBE),  o  Programa  Nacional  de  Incentivo  à  Leitura  (PROLER),  entre  outros.  Todos  eles 

 muito  importantes,  por  objetivarem  levar  a  leitura,  os  livros  e  a  biblioteca  escolar  à 

 educação básica. 

 Segundo Neves e Aguiar (2017), 

 [...]  a  principal  legislação  referente  à  biblioteca  escolar  brasileira  foi  iniciada  a 
 partir  da  publicação  do  Projeto  de  Lei  3549/2000  apresentado  no  dia  14  de 
 setembro  de  2000,  que  pretendendo  contribuir  com  a  discussão  sobre  o  ato  da 
 leitura,  apresentou  uma  definição  para  biblioteca  escolar.  (NEVES  e  AGUIAR, 
 2017, p.79). 

 Os  autores  ainda  ressaltam  “a  coleção  de  livros,  materiais  videográficos  e 

 documentos  congêneres  para  estudo,  consulta  e  leitura  recreativa,  considerando  como 

 acervo  mínimo  quatro  livros  por  aluno  matriculado”  (BRASIL,  apud  NEVES;  AGUIAR, 

 2017). 

 Em  24  de  maio  de  2010,  foi  publicada  a  Lei  Federal  nº  12.244,  que  trata  da 

 universalização  das  bibliotecas  escolares  nas  instituições  de  ensino  do  país,  e  que  em  suas 

 linhas traz: 

 Art.  1  o  As  instituições  de  ensino  públicas  e  privadas  de  todos  os  sistemas  de 
 ensino do País contarão com bibliotecas, nos termos desta Lei.  
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 Art.  2  o   Para  os  fins  desta  Lei,  considera-se  biblioteca  escolar  a  coleção  de  livros, 
 materiais  videográficos  e  documentos  registrados  em  qualquer  suporte 
 destinados a consulta, pesquisa, estudo ou leitura.   
 Parágrafo  único.   Será  obrigatório  um  acervo  de  livros  na  biblioteca  de,  no 
 mínimo,  um  título  para  cada  aluno  matriculado,  cabendo  ao  respectivo  sistema 
 de  ensino  determinar  a  ampliação  deste  acervo  conforme  sua  realidade,  bem 
 como  divulgar  orientações  de  guarda,  preservação,  organização  e  funcionamento 
 das bibliotecas escolares.  
 Art.  3  o   Os  sistemas  de  ensino  do  País  deverão  desenvolver  esforços  progressivos 
 para  que  a  universalização  das  bibliotecas  escolares,  nos  termos  previstos  nesta 
 Lei,  seja  efetivada  num  prazo  máximo  de  dez  anos,  respeitada  a  profissão  de 
 Bibliotecário,  disciplinada  pelas   Leis  n  os   4.084,  de  30  de  junho  de  1962  ,  e   9.674, 
 de 25 de junho de 1998  .  
 Art. 4º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. (BRASIL, 2010). 

 Esta  lei  determina  que  as  escolas  deverão  contar  com  bibliotecas  escolares  que 

 tenham  um  acervo  informacional  em  qualquer  suporte  para  pesquisa,  consulta,  estudo  ou 

 leitura,  sendo  obrigatório  ao  menos  um  título  a  cada  aluno  matriculado,  respeitando  a 

 profissão  bibliotecária.  Inicialmente,  foram  estipulados  10  anos  para  vigorar  essa  lei 

 (BRASIL, 2010). 

 Existem  alguns  Projetos  de  Lei  que  propõem  alterações  à  Lei  12.244  de  2010, 

 entre  eles,  o  Projeto  de  Lei  nº  4401,  de  2020,  em  tramitação,  que  adia  para  2022  o  prazo 

 para  a  universalização  das  bibliotecas  e  traz  mudanças  aos  artigos  2º  e  3º  da  Lei  alterada. 

 As  justificativas  mencionadas  para  o  adiamento  da  Lei  nº  12.244  são  a  crise  econômica 

 brasileira  de  2018  e  a  pandemia  da  Covid-19.  Já  as  alterações  nos  artigos  mencionados  são 

 as seguintes: 

 §  1º  Será  obrigatório  um  acervo  de  livros  na  biblioteca  de,  no  mínimo,  2.500 
 (dois  mil  e  quinhentos)  títulos  em  cada  escola  e  de,  ao  menos  1  (um)  título  para 
 cada  aluno  matriculado,  cabendo  ao  respectivo  sistema  de  ensino  determinar  a 
 ampliação  deste  acervo  conforme  sua  realidade,  bem  como  divulgar  orientações 
 de guarda, preservação, organização e funcionamento das bibliotecas escolares. 
 §  2º  Deverão  ser  respeitadas  a  proporcionalidade  na  relação  entre  espaço  físico  e 
 número de alunos e a garantia de acessibilidade nas bibliotecas escolares. (NR) 
 Art.  3º  Os  sistemas  de  ensino  do  País  deverão  desenvolver  esforços  progressivos 
 para  que  a  universalização  das  bibliotecas  escolares,  nos  termos  previstos  nesta 
 Lei,  seja  efetivada  num  prazo  máximo  de  12  (doze)  anos  a  contar  da  data  de 
 publicação  desta  Lei,  respeitada  a  profissão  de  Bibliotecário,  disciplinada  pelas 
 Leis  nos  4.084,  de  30  de  junho  de  1962,  e  9.674,  de  25  de  junho  de  1998. 
 (BRASIL, CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2020). 

 Como  ressaltado,  o  Projeto  de  Lei  nº  4401/2020,  determina  o  adiamento  do  prazo 

 de  vigor  da  Lei  nº  12.244/2010,  traz  mudanças  relacionadas  ao  quantitativo  mínimo  de 

 obras  que  uma  biblioteca  escolar  deverá  ter,  sobre  seus  espaços  que  deverão  ser  acessíveis, 
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 e  menciona  que  esforços  deverão  ser  tomados  para  que  a  universalização  das  bibliotecas 

 escolares aconteça e a profissão bibliotecária seja respeitada. 

 A  criação  da  Lei  nº  12.244,  de  2010,  é  uma  conquista  para  a  Biblioteconomia, 

 para  a  Educação  e  para  a  sociedade  em  geral.  Mesmo  diante  do  seu  provável  adiamento 

 pelo  Projeto  de  Lei  nº  4401,  apresentado  acima,  a  universalização  das  bibliotecas  escolares 

 brasileiras,  com  espaço  e  acervo  adequados  e  a  presença  do  profissional  bibliotecário,  pode 

 ser  vislumbrada,  uma  vez  que  ela  é  de  grande  relevância  e  justifica  que  sejam  feitos 

 esforços para que a Lei vigore. 

 Há  também  um  significativo  Projeto  de  Lei  de  nº  28,  de  2015,  proposto  pelo 

 senador  Cristovam  Buarque,  que  institui  a  Política  Nacional  de  Bibliotecas.  Esse  Projeto 

 de  Lei,  que  ainda  está  em  tramitação,  é  de  grande  importância,  na  medida  que  traz 

 diretrizes  e  orientações  para  a  implementação  de  bibliotecas  bem  estruturadas  em  âmbito 

 nacional. (BRASIL, SENADO, 2015). 

 Em  prol  das  BE’s,  tem-se  também  a  Resolução  nº  199,  de  3  de  julho  de  2018,  do 

 Conselho  Federal  de  Biblioteconomia  (CFB),  que  “dispõe  sobre  os  requisitos  para 

 instalação  de  bibliotecas  escolares,  suas  necessidades  e  serviços  a  serem  oferecidos” 

 (CONSELHO  FEDERAL  DE  BIBLIOTECONOMIA,  2018).  Esta  resolução  traz,  em  suas 

 linhas,  parâmetros  gerais  para  as  bibliotecas  escolares,  como  estrutura  física  e  pessoal, 

 sobre  seus  acervos  e  o  que  elas  devem  oferecer.  Trata-se,  portanto,  de  um  material  base 

 para a estruturação das BE’s. 

 Já  na  legislação  estadual,  tem-se  a  Resolução  CEE  (Conselho  Estadual  de 

 Educação)  /CP  nº  5,  de  10  de  junho  de  2011,  que  “dispõe  sobre  a  Educação  Básica  em  suas 

 diversas  etapas  e  modalidades  para  o  Sistema  Educativo  do  Estado  de  Goiás”  (GOIÁS, 

 2011,  p.  1)  e  reforça  aspectos  das  bibliotecas  escolares  e  do  profissional  bibliotecário  na 

 esfera escolar. 

 Mesmo  diante  da  existência  de  leis  e  documentos  que  exigem  e  regulamentam  as 

 bibliotecas  escolares  e  a  profissão  do  bibliotecário  nesses  espaços,  pode-se  perceber  que  os 

 avanços ocorrem a passos lentos e que muito há de se melhorar nas BE 's brasileiras. 

 1.4 A MEDIAÇÃO LITERÁRIA E A FORMAÇÃO DO LEITOR LITERÁRIO 
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 O  quarto  questionamento:  a  mediação  literária  é  importante  e  significativa  para  a 

 formação do leitor literário? 

 A  mediação  da  leitura  literária  tem  seu  valor,  na  medida  em  que  possibilita  o 

 contato  do  aluno  com  as  obras,  favorecendo  para  que  ele,  por  meio  da  leitura,  usufrua  de 

 importantes experiências estéticas. 

 Segundo Colomer (2007): 

 “Estímulo”,  “intervenção”,  “mediação”,  “familiarização”  ou  “animação”  são 
 termos  associados  constantemente  com  a  leitura  no  âmbito  escolar,  bibliotecário 
 ou  de  outras  instituições  públicas  e  que  se  repetem  sem  cessar  nos  discursos 
 educativos. (COLOMER, 2007, p. 102, grifos da autora). 

 O  professor  e  o  bibliotecário,  nesse  sentido,  são  importantes  agentes  na  formação 

 de  leitores,  uma  vez  que,  por  meio  de  processos  de  mediação,  colaboram  para  que  a  leitura 

 literária  feita  pelos  alunos  possa  tornar-se  mais  efetiva,  já  que  o  texto  literário  possui 

 características  peculiares,  que  por  vezes  podem  demandar  auxílio  de  um  leitor  experiente, 

 como em se tratando da linguagem e dos contextos sociais e históricos distantes. 

 Patte  (2012)  traz  a  missão  das  bibliotecas  para  a  transmissão  cultural  e  ressalta  a 

 importância da mediação da leitura literária: 

 [...]  muitos  de  nós  têm  necessidade  de  mediação,  uma  mediação  que  respeite 
 cada  um  na  sua  individualidade;  que  enfatize  o  literário  e  sua  relação  com  a  vida. 
 Hoje  em  dia,  quando  o  mundo  vai  depressa  demais  e  o  zapeamento  e  a 
 precipitação  invadem  nosso  tempo,  é  importante  que  a  biblioteca  proponha  outra 
 coisa,  uma  pausa,  um  silêncio  para  que  cada  um  possa  encontrar-se  consigo 
 mesmo,  fazer  trocas  com  os  outros  e  descobrir  que  o  que  existe  de  mais  íntimo 
 pode ser reconhecido na sua dimensão universal. (PATTE, 2012, p. 67). 

 A  mediação  literária  é,  portanto,  um  instrumento  eficaz  para  a  formação  do  leitor 

 literário,  e  segundo  Farias  e  Fernandes  (2019,  p.73),  ela  “deve  se  sustentar,  sem  receitas 

 prévias,  na  oferta  às  pessoas,  sejam  elas  crianças,  jovens  ou  adultos,  de  possibilidades  de 

 apropriação  da  literatura  como  experiência  para  a  compreensão,  a  indagação  e  a 

 intervenção no mundo, a partir da letra”. 

 Conforme  definem  Troller  e  Finatto  (2019,  p.  96,  grifos  do  autor),  “durante  a 

 mediação  de  leitura,  os  corpos  têm  como  meta  serem  “atravessados”  por  uma  possibilidade 

 de leitura-diálogo sobre os livros” 
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 Os autores Farias e Fernandes (2019) ainda destacam que: 

 [...]  para  além  da  aproximação  entre  livros  e  possíveis  leitores,  a  mediação 
 implica  a  apresentação  do  mundo  imenso,  conflituoso  e  contraditório  encerrado 
 pela  letra,  inclusive  em  sua  condição  de  poder.  Assim  como  tudo  na  vida,  a 
 biblioteca  e  os  livros  não  são  neutros  e  carregam  em  si  discursos  políticos, 
 econômicos,  de  raça,  de  classe,  de  gênero  e  principalmente,  um  ideal  de  homem 
 educado.  A  mediação  desejada  é  aquela  que  apresenta  diferentes  discursos, 
 evidenciando  as  disputas  de  poder  entre  os  grupos  sociais,  verdadeiro  motor  da 
 história. (FARIAS; FERNANDES, 2019, p. 75). 

 Nessa  perspectiva,  atividades  que  favorecem  o  contato  com  o  livro,  como  “hora 

 do  conto”,  “rodas  de  leitura”,  “clubes  do  livro”,  entre  outras,  fazem  parte  das  múltiplas 

 entradas  utilizadas  pelos  mediadores  –  professores  e  bibliotecários  –,  que  além  de 

 permitirem  a  inserção  do  aluno  no  mundo  da  leitura  literária,  impulsionam  a  leitura  crítica 

 da realidade. 

 1.5  A  MEDIAÇÃO  DA  LEITURA  LITERÁRIA  DINAMIZADA  PELO 

 BIBLIOTECÁRIO  E  PELO  PROFESSOR  NOS  ESPAÇOS  DA  BIBLIOTECA  E  DA 

 SALA DE AULA 

 Eis  o  último  questionamento:  O  trabalho  em  conjunto  do  bibliotecário  e  do 

 professor,  na  promoção  de  atividades  de  leitura  e  mediação  de  leitura  literária,  nos 

 âmbitos  da  biblioteca  e  da  sala  de  aula,  influencia,  positivamente,  e  se  constitui  como  um 

 diferencial na formação do leitor? 

 Com  a  ascensão  das  Tecnologias  de  Informação  e  Comunicação  (TIC  's)  têm-se 

 acesso  instantaneamente  à  informação,  através  da  internet  ,  mas,  muitas  vezes,  as 

 informações  não  são  absorvidas  na  mesma  velocidade  que  são  acessadas.  Conforme 

 esclarece  Brito  (2019,  p.  39),  “a  grande  velocidade  de  acesso  à  Internet,  por  exemplo,  não 

 é proporcional à nossa capacidade de recepção e apropriação das informações”. 

 As  bibliotecas  também  são  grandes  aliadas  na  propagação  de  informação.  Quando 

 dotadas  de  um  vasto  e  rico  acervo,  elas  têm  capacidade  de  oferecer  grande  quantidade  de 

 material  informacional  aos  seus  usuários.  Entretanto,  não  basta  apenas  favorecer  acesso 

 aos  livros,  é  necessária  a  mediação  da  leitura.  No  que  diz  respeito  à  literatura,  “não  só  com 

 o  intuito  de  alfabetização  ou  como  forma  de  adquirir  os  tais  conhecimentos  ‘úteis’  e  sim, 
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 principalmente  como  possibilidade  de  convertê-la  em  experiência”  (BRITO,  2019,  p.  36, 

 grifo do autor). 

 Além  do  desenvolvimento  das  competências  necessárias  para  inserir-se  nessa 
 sociedade,  que  preza  pela  velocidade  e  respostas  rápidas,  é  necessário  manter 
 espaços  como  o  de  bibliotecas  públicas,  infantis  e  escolares,  que  se  afirmem 
 como  espaços  de  convivência  e  diálogo.  A  tecnologia  deve  estar  presente,  mas  o 
 essencial  é  a  mediação  humana.  Trata-se  da  valorização  da  leitura  literária  como 
 direito  humano  e  propulsora  de  experiências  e  da  mediação  como  essencial  para 
 a troca dos saberes. (BRITO, 2019, p. 45). 

 Desse  modo,  tanto  bibliotecários  quanto  professores  possuem  capacidade  para 

 mediar  a  leitura  literária  nas  escolas,  podendo  atuar  em  parceria  e  conseguir  realizar  bons  e 

 eficazes  trabalhos.  Assim  como  o  professor,  o  bibliotecário  atuante  na  biblioteca  escolar  é 

 integrante  do  processo  ensino-aprendizagem  dos  alunos.  Ele  é  um  agente  social  que  deve 

 atuar  em  prol  do  alcance  da  informação  e  do  conhecimento.  Na  condição  de  conhecedor  do 

 acervo  da  biblioteca,  esse  profissional  torna-se  um  valioso  aliado  no  desenvolvimento  de 

 ações  e  projetos  de  leitura  previstos  no  Projeto  Político-Pedagógico  da  escola,  ao  assumir  o 

 papel  de  mediador  de  leitura,  envolvido  de  maneira  efetiva  nos  trabalhos  de  promoção  de 

 leitura literária, em conjunto com o professor. 

 Para  tanto,  além  da  identificação  pessoal  com  o  trabalho,  é  imprescindível  a 

 qualificação  profissional  e  o  envolvimento  com  a  sala  de  aula,  para  o  êxito  do  bibliotecário 

 nas  ações  educativas,  culturais  e  de  incentivo  à  leitura  literária  na  biblioteca  escolar. 

 Requer  estudo,  planejamento,  criação  de  estratégias  de  atuação  e  conhecimento  do 

 público-alvo. 

 A  mediação  deve  ser,  portanto,  planejada  e  criteriosa,  para  que  não  se  restrinja  a 

 apenas  transmitir  ou  permitir  acesso  a  bens  culturais  encontrados  na  literatura  (BRITO, 

 2019,  p.  37).  “O  esforço  da  mediação  aparece  como  a  resposta  necessária  para  a 

 construção  da  relação  entre  uma  cultura  e  outra,  pois  a  apropriação  cultural  não  ocorre 

 naturalmente”  (BRITO,  2019,  p.  41).  Além  disso,  “Os  mediadores  precisam  de  saberes 

 teóricos  específicos  [...]  para  valorizar  o  contato  entre  texto  e  leitores”  (BRITO,  2019,  p. 

 42). 

 A esse respeito, Frizon e Grazioli (2018) afirmam: 

 De  nada  adiantam  espaços  bem  construídos,  modernos,  com  aparatos 
 tecnológicos,  se  os  principais  agentes  de  leitura  não  forem  preparados.  E  a 
 preparação  não  começa  de  outra  forma  a  não  ser  por  um  comportamento  leitor.  É 
 necessário  destacar  que  não  são  somente  professores  que  podem  e  devem  realizar 
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 o  trabalho  de  mediação.  Pessoas  ligadas  à  cultura  em  muitas  de  suas 
 manifestações,  desde  que  tenham  um  comportamento  leitor  instituído,  podem  e 
 fazem  trabalhos  de  excelência.  Quando  se  juntam  espaços,  trabalhos  e  textos 
 significativos,  os  futuros  novos  leitores  podem  ser  conquistados  e  uma 
 intervenção positiva de fato ocorre. (FRIZON, GRAZIOLI, 2018, p. 6). 

 No  âmbito  escolar,  o  bibliotecário  não  trabalha  sozinho  como  mediador  de 

 práticas  leitoras,  ele  compartilha  com  o  professor  o  desafio  de  formar  leitores.  Se  existente 

 a  parceria  entre  esses  dois  profissionais,  a  formação  de  leitores  se  torna  algo  mais  fácil  de 

 ser alcançado, juntando-se as potencialidades de atuação. 

 Retomando Brito (2019): 

 [...]  o  mediador  pode  fornecer  a  oportunidade  de  encontrar  obras  de  qualidade  e 
 relacionar  leitor  e  texto,  leitor  e  outros  leitores  porque  as  conversas  sobre  as 
 leituras  enriquecem  e  desencadeiam  novos  significados,  os  quais  poderiam  não 
 surgir na leitura solitária. (BRITO, 2019, p. 42). 

 O autor acrescenta: 

 O  simples  acesso  à  informação  não  pode  se  confundir  com  a  apropriação 
 cultural.  A  distribuição  de  livros,  por  exemplo,  sem  as  mediações  necessárias, 
 não  trará  os  efeitos  esperados,  pois  faltam  aos  sujeitos  os  saberes  e  experiências 
 indispensáveis  à  sua  apropriação,  saberes  que  só  virão  se  houver  a  articulação 
 entre  os  leitores,  os  textos  e  os  mediadores  qualificados  para  isso.  (BRITO, 
 2019, p. 47). 

 Campello  (2008,  p.  26)  também  contribui  com  essa  discussão  e  afirma  que  “os 

 mediadores  devem  criar  condições  para  que,  ao  longo  do  processo,  o  aluno  fale  sobre  seu 

 trabalho,  utilizando  o  diálogo  como  forma  de  desenvolver  ideias.  A  pesquisa  deve 

 constituir, também, uma oportunidade para o estudante aprender a trabalhar em grupo”. 

 Em  se  tratando  da  formação  de  leitores  literários,  é  de  grande  importância  para  os 

 mediadores  de  leitura  o  conhecimento  de  obras  que  se  estabelecem  pelo  seu  valor  estético  e 

 que  sejam  consonantes  à  idade  do  leitor  e  ao  seu  contexto  histórico  e  social.  Desse  modo, 

 confirma-se  a  relevância  da  dinamização  da  leitura,  por  meio  de  atividades  promovidas 

 com  a  parceria  entre  o  professor  e  o  bibliotecário,  a  fim  de  despertar  o  interesse  dos  alunos, 

 ao proporcionar o acesso a variadas obras e gêneros. 

 Outro  aspecto  importante  a  se  ressaltar  acerca  da  parceria  entre  o  professor  e  o 

 bibliotecário,  no  planejamento  das  atividades  de  promoção  da  leitura,  é  que  estes 

 profissionais  auxiliam  na  compreensão  das  obras  literárias  lidas,  sanando  as  dúvidas 

 surgidas, desenvolvendo rodas de leitura, discussões etc. 
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 Cabe  ressaltar  que  “os  serviços  bibliotecários  estão  praticamente  ausentes  nas 

 escolas  brasileiras  [...]  a  grande  maioria  dos  professores  não  faz  ou  não  sabe  fazer  uso  do 

 recurso  bibliográfico  e,  portanto,  não  abre  espaço  para  ele  na  escola”  (LANZI;  VIDOTTI; 

 FERNEDA, 2013, p. 31). 

 Além  da  precariedade  de  grande  parte  das  bibliotecas  escolares,  tem-se  a 

 problemática  da  negligência  perante  a  profissão  do  bibliotecário.  Baixos  salários,  ruins 

 condições de trabalho, formação insuficiente. 

 Troller  e  Finatto  (2019,  p.  94)  afirmam  que  “histórias  e  ações  ligadas  à  leitura 

 ficam  na  memória  afetiva  das  crianças,  que  constantemente  retomam  e  voltam  às  histórias 

 ouvidas  e  lidas  como  algo  que  marcou  um  período  da  sua  vida”.  Assim,  conciliar  o  espaço 

 da  biblioteca  com  o  da  sala  de  aula  e  oferecer  oportunidades  de  leitura  e  conhecimento  do 

 material  informacional  influenciam  as  crianças  a  frequentar  a  biblioteca  e,  assim,  a  ter 

 acesso aos livros, uma porta de entrada para a formação do leitor literário. 

 A  leitura  literária  praticada  no  âmbito  escolar  é  de  grande  relevância.  As  ações  de 

 leitura  literária  marcam  e  ficam  na  lembrança  da  criança  desempenhando  um  papel  de 

 grande importância na formação da criança pelas potencialidades trazidas por ela. 
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 2 O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

 Neste  capítulo  é  apresentada  a  metodologia  usada  para  a  realização  da 

 investigação  proposta  neste  trabalho.  Ao  realizar  uma  pesquisa,  é  de  fundamental 

 importância  mostrar  os  caminhos  percorridos  e  conhecer  os  métodos  utilizados  para, 

 assim,  compreender  o  campo  pesquisado  e  os  resultados  obtidos.  Segundo  Marconi  e 

 Lakatos (2003), metodologia é o 

 [...]  conjunto  das  atividades  sistemáticas  e  racionais  que,  com  maior  segurança  e 
 economia,  permite  alcançar  o  objetivo  –  conhecimentos  válidos  e  verdadeiros  – 
 traçando  o  caminho  a  ser  seguido,  detectando  erros  e  auxiliando  as  decisões  dos 
 cientistas. (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 83). 

 A  metodologia  científica  tem  o  intuito  de  possibilitar  a  compreensão  e  análise  do 

 campo  estudado,  através  da  construção  do  conhecimento.  A  pesquisa  científica  inicia  pela 

 etapa  de  busca  informacional  e,  posteriormente,  é  feita  a  coleta  de  dados,  relacionando 

 teoria  e  prática.  Para  Gil  (2008,  p.  26),  a  pesquisa  é  “como  o  processo  formal  e  sistemático 

 de  desenvolvimento  do  método  científico''.  O  objetivo  fundamental  da  pesquisa  é  descobrir 

 respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos científicos”. 

 Esta  pesquisa  visou  incentivar  a  leitura  de  clássicos  da  literatura  com  os  alunos  do 

 5º  ano  do  Ensino  Fundamental,  por  meio  de  atividades  que  envolvam  alunos  e 

 profissionais  atuantes  na  biblioteca  e  na  sala  de  aula.  Iniciou-se  o  trabalho  pesquisando  em 

 estudos  relacionados  à  Biblioteca  Escolar,  à  promoção  da  leitura  e  à  importância  dos 

 clássicos  na  formação  do  leitor  literário,  com  o  intuito  de  ampliar  e  aprofundar 

 conhecimentos  acerca  do  objeto  de  pesquisa  delimitado:  a  promoção  da  leitura  literária  de 

 clássicos, dinamizada a partir dos ambientes da biblioteca e da sala de aula. 

 A  bibliografia  foi  selecionada  a  partir  de  indicações  da  orientadora,  dos  estudos  e 

 referências  das  disciplinas  ofertadas  pelo  PPGEEB-Cepae-UFG,  entre  elas  a  de 

 “Fundamentos  Teórico-metodológicos  do  Ensino  de  Literatura”,  e  de  conhecimentos 

 prévios  da  pesquisadora,  construídos  durante  sua  graduação  em  Biblioteconomia  e  no 

 decorrer  de  sua  experiência  profissional,  como  bibliotecária,  inclusive,  na  Biblioteca  do 

 CEPAE-UFG.  Foram  utilizadas  as  seguintes  fontes  de  informação:  bases  de  dados,  livros, 

 revistas, entre outros meios para a definição do arcabouço teórico de referência. 
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 2.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 Quanto  à  forma  de  abordagem,  esta  pesquisa  classifica-se  como  qualitativa  e 

 quantitativa,  derivando  da  combinação  dessas  d  uas  metodologias.  Essa  metodologia 

 também  é  conhecida  como  métodos  mistos.  “Na  pesquisa  de  métodos  mistos,  os 

 investigadores  usam  tanto  dados  quantitativos  como  qualitativos  porque  trabalham  para 

 oferecer  um  melhor  entendimento  de  um  problema  de  pesquisa”  (CRESWELL,  2007,  p. 

 29).  Segundo  Minayo  e  Sanches  (1993,  p.  247),  a  abordagem  quantitativa  e  a  qualitativa  se 

 complementam.  Os  autores  ainda  ressaltam  que,  “o  estudo  quantitativo  pode  gerar 

 questões para serem aprofundadas qualitativamente, e vice-versa”. 

 Na  primeira  etapa,  realizou-se  pesquisa  de  dados  quantitativos  e  estatísticos 

 disponíveis  no  catálogo  online  da  biblioteca,  no  qual  constam  a  relação  das  obras 

 disponíveis  na  biblioteca  e  informações  sobre  elas.  Ele  pode  ser  consultado  por  meio  de 

 qualquer  dispositivo  com  acesso  à  internet  ,  pelo  site  da  biblioteca,  por  toda  a  comunidade, 

 pois é de acesso aberto. 

 Na  segunda  etapa,  foram  realizadas  intervenções  ,  empregando-se  métodos 

 qualitativos  para  a  coleta  de  dados:  como  ações  de  promoção,  leitura  e  mediação  literária 

 englobando  roteiros  didáticos  e  encontros  literários  em  que  os  dados  foram  colhidos 

 através  de  relato  de  vivências  da  pesquisadora.  Tais  atividades  encontram-se  melhores 

 discriminadas  na  subseção  2.5  deste  trabalho.  A  junção  dessas  abordagens  fez-se 

 necessária para que se obtivessem melhores resultados para este trabalho. 

 Vale  destacar  que  a  pesquisa  de  intervenção  no  campo  educacional  objetiva  trazer 

 práticas  pedagógicas  que  promovam  mudanças  na  educação  escolar.  É  comum  a  realização 

 de  intervenções  nas  escolas,  mas,  nas  pesquisas,  as  intervenções  seguem  critérios 

 científicos.  Os  autores  Sannino  e  Suter  (2011)  ressaltam  que  o  termo  “intervenção”  pode 

 ser definido como a conexão entre metodologias transformadoras e a teoria. 

 Segundo Damiani (2012): 

 Parte-se  do  pressuposto  de  que  as  intervenções  em  Educação,  em  especial  as 
 relacionadas  ao  processo  de  ensino-aprendizagem,  apresentam  potencial  para, 
 simultaneamente,  propor  novas  práticas  ou  aprimorar  as  já  existentes, 
 produzindo conhecimento teórico nelas baseado. (DAMIANI, 2012, p. 2). 
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 Em  se  tratando  desta  pesquisa,  as  intervenções  foram  planejadas,  em  uma 

 perspectiva  interdisciplinar,  procurando  articular  teorias  e  práticas  relacionadas  a  duas 

 áreas  das  ciências:  Educação  e  Biblioteconomia.  O  objetivo  foi  integrar  as  potencialidades 

 de  atuação  do  professor  e  do  bibliotecário,  no  trabalho  de  promoção  do  acesso  à  literatura  e 

 de  mediação  da  leitura  de  clássicos  na  escola,  como  forma  de  contribuir  na  busca  de 

 possibilidades  para  a  formação  do  leitor  literário,  a  partir  dos  fundamentos  de  cada  uma 

 das áreas envolvidas na investigação. 

 2.2 DELIMITAÇÃO DO CAMPO DE PESQUISA 

 Nesta  subseção,  será  realizada  a  caracterização  do  local  da  pesquisa  de  campo:  o 

 Centro  de  Ensino  e  Pesquisa  Aplicada  à  Educação,  da  Universidade  Federal  de  Goiás 

 (Cepae-UFG) e a sua biblioteca. 

 2.2.1 O CEPAE-UFG 

 O  local  escolhido  para  a  realização  da  pesquisa  –  o  Centro  de  Ensino  e  Pesquisa 

 Aplicada  à  Educação,  da  Universidade  Federal  de  Goiás  (Cepae-UFG)  –,  foi  criado  em 

 1966,  como  parte  integrante  da  Faculdade  de  Educação  (FE-UFG),  localizada  na  Praça 

 Universitária,  em  Goiânia,  Goiás.  Atualmente,  está  instalado  no  Campus  II  da  UFG,  é 

 vinculado  à  Pró-Reitoria  de  Pós-Graduação  e  atende  cerca  de  765  alunos  da  Educação 

 Básica. (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 2017). 

 A  instituição  é  composta  pelo  Departamento  de  Educação  Infantil,  pelo 

 Departamento  de  Ensino  Fundamental  (Anos  Iniciais),  pelo  Departamento  de  Ensino 

 Fundamental  (Anos  Finais)  e  Ensino  Médio.  Além  da  Educação  Básica,  o  Cepae  oferece 

 atividades  de  estágios  supervisionados,  desenvolve  atividades  de  pesquisa  e  de  extensão  e 

 oferta  cursos  de  Pós-Graduação  –  Lato  Sensu,  especializações,  e  Strictu  Sensu  ,  o  Mestrado 

 Profissional  em  Ensino  na  Educação  Básica.  É  importante  destacar  também  que  o  Cepae 

 dispõe  da  Revista  Polyphonía,  vinculada  ao  Programa  do  Mestrado  (UNIVERSIDADE 

 FEDERAL DE GOIÁS, 2017). 

 2.2.2 A Biblioteca do CEPAE 
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 A  Biblioteca  Seccional  do  Cepae  –  Professor  Geraldo  Faria  Campos  (BSCEPAE) 

 –,  está  localizada  no  prédio  da  instituição,  no  Campus  II,  em  Goiânia,  Goiás.  Tem  como 

 público  específico  a  comunidade  escolar  do  Cepae,  mas  atende  também  toda  a  comunidade 

 da UFG e é aberta ao público em geral. 

 A  BSCEPAE,  em  seu  quadro  pessoal,  conta  com  um  bibliotecário,  duas  auxiliares 

 de  biblioteca,  uma  pedagoga  e  um  estagiário.  Ela  possui  um  grande  acervo  composto  por 

 vários  livros,  revistas,  dicionários,  enciclopédias  e  gibis.  Pode-se  destacar  que,  em  seu 

 acervo de livros, há obras de diversos gêneros literários. 

 De  acordo  com  o  Regimento  do  Cepae  de  2015,  em  seu  artigo  60,  “a  Biblioteca 

 Escolar  do  CEPAE  é  um  espaço  pedagógico  à  disposição  da  comunidade  escolar”.  O 

 Regimento  em  seu  parágrafo  único  ainda  ressalta  que  “As  normas  de  organização  e 

 funcionamento  da  biblioteca,  no  CEPAE,  serão  estabelecidas  pela  Biblioteca  Central  da 

 UFG,  de  comum  acordo  com  as  necessidades  apresentadas  pela  Direção  do  CEPAE”. 

 Sendo  assim,  ela  é  vinculada  administrativamente  ao  Cepae  e  tecnicamente  à  Biblioteca 

 Central  Alpheu  da  Veiga  Jardim,  sendo  integrante  do  Sistema  de  Bibliotecas  da  UFG 

 (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 2014,  online  ). 

 2  .3 ADEQUAÇÕES REALIZADAS PERANTE A PANDEMIA DA COVID-19 

 Inicialmente,  propôs-se,  para  a  pesquisa,  desenvolver  as  atividades  de  intervenção 

 no  Cepae,  nos  horários  de  aula,  utilizando  o  espaço  físico  e  o  acervo  da  biblioteca  da 

 instituição  e  envolvendo  os  profissionais  da  biblioteca  e  da  sala  de  aula  –  bibliotecários, 

 auxiliares  de  biblioteca  e  professores.  Todavia,  diante  da  pandemia  da  Covid-19,  com  as 

 aulas  presenciais  suspensas  e  a  adoção  do  ensino  remoto,  a  pesquisa  precisou  passar  por 

 adaptações  para  garantir  a  sua  exequibilidade  e,  por  isso,  foi  realizada  de  forma  remota, 

 através de plataformas digitais. 

 O  principal  ponto  levado  em  conta  na  realização  das  alterações  necessárias  foi  o 

 de  manter  o  objetivo  principal  traçado,  que  era  de  incentivar  à  leitura  literária  de  obras 

 clássicas,  por  meio  de  ações  de  promoção  e  mediação  de  leitura,  envolvendo  alunos  dos 

 anos iniciais do Ensino Fundamental, bibliotecários e professores. 

 Como  corpus  literário  de  análise  foram  utilizadas  obras  literárias  encontradas  em 

 Domínio  Público.  Quando  uma  obra  se  encontra  disponível  em  domínio  público,  significa 
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 que  ela  pode  ser  usada  de  forma  livre  por  qualquer  pessoa,  sem  ferir  direitos  autorais. 

 Assim,  a  intervenção  foi  realizada  a  partir  da  leitura  de  narrativas  de  Machado  de  Assis,  de 

 acesso  público,  e  de  discussões  mediadas,  que  puderam  ser  estendidas  a  mais  estudantes, 

 além  dos  alunos  do  5º  ano  do  Ensino  Fundamental,  em  razão  do  uso  das  plataformas 

 digitais, disponibilizadas para o ensino remoto, no contexto pandêmico vivido. 

 2.4 AMOSTRAGEM DA PESQUISA 

 A  amostra  da  pesquisa  é  composta  de  relatos,  discussões  e  atividades, 

 envolvendo: 

 a)  Sessenta alunos do 5º ano do Ensino Fundamental, turmas A e B, do Cepa; 

 b)  Alunos  participantes  do  Projeto  de  Ensino  “Exercício  de  ser  leitor:  leitura  literária, 

 interpretação  e  escrita”  –  um  grupo  heterogêneo,  formado  por  alunos  dos  anos 

 finais  do  Ensino  Fundamental  e  do  Ensino  médio,  bolsistas  e  estagiários  da 

 Faculdade de Letras da UFG. 

 Esse  projeto  foi  criado  pelas  docentes  do  Departamento  de  Língua  Portuguesa  do 

 Cepae  e,  durante  o  ensino  remoto,  as  atividades  têm  ocorrido  através  da  plataforma  Google 

 Meet  ,  às  quartas-feiras,  das  14h30  às  16h.  Não  há  um  número  fixo  de  participantes  do 

 projeto,  ele  se  desenvolve  de  forma  livre  para  a  participação  dos  alunos  e  da  comunidade 

 em  geral,  o  que  tornou  possível  o  seu  cadastramento  também  como  projeto  de  extensão.  O 

 projeto  visa,  fundamentalmente,  a  leitura  literária,  indo  ao  encontro  do  objetivo  central  da 

 pesquisa  aqui  apresentada,  no  que  diz  respeito  a  proporcionar  leitura  literária,  por  meio  de 

 um  trabalho  no  qual  a  mediação  cumpre  papel  importante,  no  processo  de  formação  de 

 leitores. 

 2.5  ETAPAS  DA  PESQUISA  DE  CAMPO  E  INSTRUMENTOS  DE  COLETA  DE 

 DADOS 

 Esta  pesquisa  (incluindo  o  projeto,  Termo  de  Consentimento,  Termo  de 

 Assentimento  e  questionário)  foi  devidamente  submetida  ao  Comitê  de  Ética  em  Pesquisa 

 da  UFG  e  aprovada.  Todos  os  instrumentos  utilizados  para  a  coleta  de  dados  tiveram  como 
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 elementos  norteadores  os  objetivos  traçados  e  estão  discriminados  a  seguir,  grifados  de 

 forma a facilitar suas identificações. 

 Iniciou-se  com  uma  atividade  diagnóstica  (Apêndice  D),  por  meio  de  conversas 

 com  as  professoras  das  turmas  envolvidas  na  pesquisa  e,  com  a  pedagoga  da  biblioteca, 

 fez-se  uma  sondagem  para  obter  informações  relevantes  sobre  o  público-alvo  e  definir  a 

 seleção  de  obras  que  seriam  trabalhadas,  bem  como  os  tipos  de  intervenções  que  seriam 

 feitas. 

 A  trajetória  da  pesquisa  de  campo  realizada,  para  a  coleta  de  dados,  está  dividida 

 em duas etapas que se complementam: 

 a) Pesquisa no catálogo de acervo da BSCEPAE 

 A  primeira  etapa  da  pesquisa  de  campo  constituiu-se  de  um  levantamento 

 bibliográfico  ,  em  que  foi  utilizado  como  fonte  de  informação  o  catálogo  virtual  do  acervo 

 da  BSCEPAE.  Ao  propor  a  realização  de  ações  de  promoção  e  mediação  de  leitura  literária 

 de  clássicos,  procurou-se  verificar  a  existência  e  a  disponibilidade  de  obras  na  BSCEPAE, 

 explorando  o  sistema  de  dados.  Após  a  obtenção  dos  dados,  foi  definido  o  autor,  cujas 

 obras  seriam  trabalhadas,  e  elencados  os  títulos  que  integrariam  o  corpus  literário  da 

 pesquisa: as narrativas  Um apólogo  e  Conto de escola  ,  de Machado de Assis. 

 É  importante  ressaltar  que,  mesmo  com  as  alterações  realizadas  na  metodologia 

 da  pesquisa  de  campo  –  em  virtude  da  pandemia  da  Covid-19,  no  que  diz  respeito  ao 

 formato  das  obras  a  serem  utilizadas,  que  mudou  de  livros  impressos  para  obras 

 encontradas  em  formato  digital  –,  procurou-se  trabalhar  obras  disponíveis  na  BSCEPAE,  a 

 fim de evidenciar o acervo nela disponível. 

 b) Ações de promoção e mediação de leitura literária 

 Na  segunda  etapa  da  pesquisa  de  campo,  por  meio  de  intervenções,  foram 

 realizadas  atividades  de  promoção  e  mediação  de  leitura  literária,  partindo-se  da 

 solicitação  aos  profissionais  da  escola,  aos  alunos,  pais  e  responsáveis  da  autorização  para 

 participação e uso das informações coletadas na pesquisa. 

 As  intervenções  com  os  alunos  das  turmas  do  5º  ano  ocorreram  no  horário  de  aula 

 e  seguiram  o  roteiro  didático  (Apêndice  C)  proposto.  Elas  foram  desenvolvidas  de  maneira 

 bem  informal,  oferecendo  um  momento  para  compartilhamento  de  opiniões  sobre  as  obras 



 47 

 lidas  e  a  realização  da  mediação  da  leitura,  pela  pesquisadora,  com  a  participação  da 

 professora  de  Língua  Portuguesa  das  turmas.  No  início  das  intervenções,  a  proponente  da 

 pesquisa,  juntamente  com  a  professora,  explicou  como  seria  a  dinâmica  das  atividades.  No 

 final,  foi  aplicado  um  questionário  contendo  10  perguntas,  cujas  respostas  serão 

 apresentadas mais adiante. 

 Vale destacar que, para Gil (2008), um questionário é uma 

 [...]  técnica  de  investigação  composta  por  um  conjunto  de  questões  que  são 
 submetidas  a  pessoas  com  o  propósito  de  obter  informações  sobre 
 conhecimentos,  crenças,  sentimentos,  valores,  interesses,  expectativas, 
 aspirações,  temores,  comportamento  presente  ou  passado  etc.  (GIL,  2008,  p. 
 121). 

 O  objetivo  da  aplicação  do  questionário,  nesse  sentido,  foi  coletar  dados 

 referentes  aos  gostos  literários  dos  alunos,  às  opiniões  deles  sobre  a  biblioteca  da  escola  e 

 ao entendimento da obra trabalhada na intervenção. 

 Já  nas  intervenções  realizadas  com  os  participantes  do  projeto  de  ensino,  através 

 da  plataforma  Google  Meet  ,  como  “instrumento”  de  pesquisa  e  coleta  de  dados  foi 

 utilizado  o  encontro  literário  ,  momento  de  leitura  das  narrativas  e  de  discussões  a  respeito 

 delas.  Prezou-se  pelo  compartilhamento  e  desenvolvimento  de  saberes  orais  e,  a  partir  das 

 falas e trocas, a pesquisadora realizou um relato das vivências. 

 2.6  CORPUS  LITERÁRIO DE ANÁLISE: AUTOR E OBRAS SELECIONADAS 

 Como  corpus  literário  de  análise  da  pesquisa  de  campo,  foram  escolhidas  obras  do 

 autor  Machado  de  Assis.  A  escolha  deste  autor,  em  específico,  deu-se  pelos  seguintes 

 motivos:  qualidade  estética  de  suas  obras,  que  permite  aos  leitores  ter  acesso  à  estilística 

 literária  abarcada  nas  obras  clássicas;  por  se  tratar  de  obras  produzidas  no  Brasil,  pois  é  de 

 grande  importância  o  conhecimento  do  patrimônio  literário  brasileiro;  devido  ao 

 conhecimento,  por  parte  da  pesquisadora,  de  que  a  biblioteca  escolar  do  Cepae  possui  um 

 acervo  rico  de  obras  do  autor;  e  por  serem  as  obras  de  fácil  acesso,  uma  vez  que  já  se 

 encontram em domínio público. 

 Os  próximos  tópicos  trazem,  respectivamente,  uma  breve  biografia  do  Autor 

 Machado de Assis, e resumos e comentários acerca das duas narrativas trabalhadas. 
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 2.6.1 Machado de Assis 

 Figura 1 – Fotografia de Machado de Assis 

 Fonte  :  https://www.academia.org.br/academicos/machado-de-assis 

 Abaixo  tem-se  uma  breve  biografia  de  Machado  de  Assis,  conforme  informações 

 contidas  no  site  da  Academia  Brasileira  de  Letras  (ABL)  .Joaquim  Maria  Machado  de 1

 Assis,  conhecido  popularmente  como  Machado  de  Assis,  nasceu  no  Rio  de  Janeiro,  em  21 

 de  junho  de  1839  e  faleceu  também  no  Rio  de  Janeiro,  em  1908.  Foi  o  fundador  da  cadeira 

 23  da  ABL  e,  por  mais  de  dez  anos,  foi  presidente  da  instituição,  também  conhecida  como 

 Casa de Machado de Assis. (ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS, 2021,  online  ) 

 Filho  de  Francisco  José  de  Assis  e  Maria  Leopoldina  Machado  de  Assis,  Machado 

 de  Assis  foi  criado  no  Morro  do  Livramento,  ficando  órfão  de  mãe  ainda  na  infância.  Não 

 teve  recursos  para  frequentar  o  ensino  regular,  de  família  pobre,  estudou  como  pôde.  Com 

 15  anos  incompletos,  publicou  o  seu  primeiro  trabalho  literário,  o  soneto  “À  Ilma.  Sra. 

 D.P.J.A”,  no  Periódico  dos  Pobres,  em  1854.(ACADEMIA  BRASILEIRA  DE  LETRAS, 

 2021,  online  ) 

 Machado  de  Assis  teve  uma  carreira  profissional  expressiva,  trabalhou  na 

 Imprensa,  em  grandes  jornais,  no  teatro,  escritor  de  contos  e  folhetins  em  revistas  e 

 também  ocupou  nomeados  cargos  públicos.  Sempre  ligado  à  literatura,  em  1861,  publicou 

 seu  primeiro  livro,  a  tradução  de  Queda  que  as  mulheres  têm  para  os  tolos  ,  obra  do  escritor 

 belga   Victor  Hénaux,  publicada  no  final  da  década  de  1850.  E  m  1864,  o  autor  brasileiro 

 1  Biografia  de  Machado  de  Assis.  Disponível  na  íntegra  no  site  da  Academia  Brasileira  de  Letras: 
 https://www.academia.org.br/academicos/machado-de-assis/biografia  . 
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 publicou  seu  primeiro  livro  de  poesias  intitulado  Crisálidas  .(ACADEMIA  BRASILEIRA 

 DE LETRAS, 2021,  online  ) 

 Em  12  de  novembro  de  1869,  casou-se  com  sua  amada  Carolina  Augusta  Xavier 

 de  Novais,  com  quem  teve  um  longo  relacionamento  por  35  anos,  até  o  falecimento  dela. 

 Carolina  era  irmã  do  diretor  teatral  e  amigo  de  Machado  de  Assis,  Faustino  Xavier  de 

 Novais.  Faustino  morreu  3  meses  antes  do  casamento  de  sua  irmã  com  seu  amigo. 

 (ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS, 2021,  online  ) 

 Em  1880,  a  convite  do  poeta  Pedro  Luís  Pereira  de  Sousa,  que  assumiu  o  cargo  de 

 ministro  interino  da  Agricultura,  Comércio  e  Obras  Públicas,  Machado  de  Assis  tornou-se 

 seu oficial de gabinete.(ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS, 2021,  online  ) 

 Grande  amigo  de  José  Veríssimo,  continuou  colaborando  com  a  Revista 

 Brasileira,  também  na  fase  dirigida  pelo  escritor  paraense.  Do  grupo  de  intelectuais  que  se 

 reunia  na  redação  da  Revista  e,  principalmente,  de  Lúcio  de  Mendonça,  partiu  a  ideia  da 

 criação  da  Academia  Brasileira  de  Letras,  projeto  que  Machado  de  Assis  apoiou  desde  o 

 início.(ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS, 2021,  online  ) 

 As  obras  de  Machado  de  Assis  abarcam  todos  os  gêneros  literários,  poesias, 

 contos  e  romances.  Ele  também  é  autor  de  coleções  ímpares,  as  conhecidas  obras-primas, 

 que  fogem  a  qualquer  denominação  literária  já  conhecida.  Ele  é  conhecido  como  “o 

 escritor  maior  das  letras  brasileiras  e  um  dos  maiores  autores  da  literatura  de  língua 

 portuguesa”. (ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS, 2021,  online  ) 

 Machado  de  Assis  “publicou  mais  de  200  contos,  10  romances  e  demais 

 publicações  de  diversos  gêneros,  como  folhetins,  peças  teatrais,  contos  e  crônicas, 

 tornando-se grande referência como cronista de sua época” (MARINHO, [s.d.], [n.p.]). 

 Da  produção  desse  grande  escritor  brasileiro,  foram  selecionadas  as  narrativas 

 “  Um apólogo”  e “  Contos de escola”  , como  corpus  literário  de análise desta pesquisa. 

 2.6.2  Um apólogo 

 A  narrativa  “  Um  Apólogo",  também  conhecida  como  “A  linha  e  a  agulha”,  é  de 

 autoria  do  escritor  brasileiro  Machado  de  Assis  e  foi  publicada,  pela  primeira  vez,  no  ano 

 de  1896.  Ela  apresenta  um  diálogo  entre  uma  agulha  e  uma  linha,  ocorrido  na  casa  de  uma 

 baronesa.  Em  grande  parte  da  narrativa,  há  uma  discussão  para  saber  quem  tem  mais 
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 importância,  se  é  a  linha  ou  a  agulha.  “A  agulha  que  vai  entre  os  dedos  da  costureira, 

 furando  abaixo  e  acima,  abrindo  caminho”  ou  “a  linha  que  vem  prendendo  uma  parte  do 

 pano à outra parte, dando formato ao vestido” (ASSIS, 1994b, [n.p.]  online  ). 

 Ao  final  da  narrativa,  conforme  em  geral  ocorre  com  a  leitura  do  apólogo,  o  leitor 

 é  levado  a  refletir  sobre  algumas  questões,  como:  a  importância  de  cada  pessoa  nas 

 diversas  esferas  da  vida  em  sociedade,  o  ensinamento  de  que  as  pessoas  não  devem  seguir 

 em suas vidas com vaidade e orgulho, etc. 

 Como  gênero  literário,  o  apólogo  é  um  tipo  de  narrativa  em  que  seres  inanimados 

 são  personificados.  Cumpre  destacar,  todavia,  que  a  estrutura  que  a  narrativa  do  autor 

 apresenta  tem  sido  objeto  de  vários  estudos  no  campo  da  teoria  literária,  de  modo  que,  para 

 muitos  estudiosos,  trata-se  de  um  conto,  embora  o  título  e  o  estilo  definido  pelo  enredo  e  o 

 diálogo  das  personagens  conduzam  o  leitor  a  acreditar  estar  diante  de  um  apólogo.  A 

 classificação  da  narrativa  como  pertencente  ao  gênero  conto  tem  sido  justificada  pela 

 sutileza  do  final,  em  que,  ao  seu  estilo,  Machado  de  Assis  introduz  um  parágrafo  no  qual  o 

 narrador  afirma:  “  Contei  esta  história  a  um  professor  de  melancolia,  que  me  disse, 

 abanando  a  cabeça:  –  Também  eu  tenho  servido  de  agulha  a  muita  linha  ordinária!” 

 (ASSIS, 1994b, [n.p.],  online  , grifo nosso). 

 2.6.3  Conto de Escola 

 A  narrativa  “  Conto  de  escola”  ,  também  de  autoria  de  Machado  de  Assis,  retrata  o 

 universo  de  uma  escola  do  Rio  de  Janeiro  no  ano  de  1840.  Tem  como  contexto  histórico  o 

 fim  do  Império,  a  abolição  da  escravatura  e  a  Proclamação  da  República  brasileira.  O 

 narrador,  já  adulto,  relembra  um  fato  de  sua  infância,  fazendo  com  que  a  narrativa  se 

 configure como um relato de memórias. 

 O  conto  inicia  com  o  protagonista  Pilar,  um  menino  que  não  gostava  de  ir  à 

 escola,  estava  sempre  indeciso  se  ia  à  escola  ou  se  ia  soltar  pipa  com  os  amigos,  mas  tinha 

 facilidade para realizar suas lições e, então, decide ir à escola. 

 Um  de  seus  colegas  de  sala,  Raimundo,  filho  do  Professor  Policarpo,  uma  criança 

 com  dificuldades  de  aprendizagem,  pede  a  Pilar  que  lhe  ajude  a  fazer  as  lições  e,  em  troca, 

 lhe daria uma moeda. Pilar aceita. 
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 Curvelo,  outro  aluno  da  classe,  vê  toda  a  movimentação  e  conta  ao  professor 

 Policarpo  que  Raimundo  deu  uma  moeda  para  Pilar  ajudá-lo  na  lição.  O  professor 

 repreende  Pilar  e  seu  filho  Raimundo  com  duras  palavras  e  palmatória  na  frente  de  todos 

 os  outros  alunos  da  sala.  Pilar  diz  que,  naquele  dia,  aprendeu  os  significados  das  palavras 

 “delação” e “corrupção”. 

 Pilar  vai  embora,  sem  a  moeda,  e  não  conta  para  a  família  o  que  aconteceu.  No 

 outro  dia,  Pilar  sai  de  casa  para  ir  à  escola,  mas  se  depara  com  fuzileiros  batendo  tambor, 

 vai atrás deles e esquece da escola. 

 Entre  estudiosos  que  analisaram  a  obra  Conto  de  escola  ,  destacam-se  Garcia  e 

 Silva  (1999),  que  ressaltam  em  seu  trabalho  que,  na  obra  de  Machado  de  Assis,  “  fica 

 evidente  que  a  violência  física  se  soma  à  violência  moral  como  modos  de  persuasão  e 

 como  instrumentos  de  opressão  e  repressão  que  substituem  qualquer  outra  pedagogia  (p. 

 48).  As  autoras  ainda  argumentam  que  “a  escola  se  apresenta  como  extensão  da  casa  e  da 

 família.  [...]  Tanto  Pilar  quanto  Raimundo  agem  por  medo  dos  pais,  não  sendo  diferentes 

 as  punições  sofridas  dentro  e  fora  do  ambiente  escolar  com  o  próprio  filho,  trazendo-o  sob 

 constante vigilância e em constante medo” (p. 48). 

 A  leitura  desse  conto  permite  a  reflexão  sobre  as  relações  afetivas  no  espaço 

 escolar.  Ele  retrata  o  modelo  de  educação  tradicional,  o  autoritarismo  e  os  castigos  físicos 

 presentes  nas  escolas  daquela  época  e  que  perduraram  por  muitos  anos.  Um  professor 

 autoritário  que  era  respeitado  mediante  o  medo  que  incutia  nos  alunos.  A  escola  era,  assim, 

 um lugar nada democrático e atrativo para as crianças. 

 Considerando  as  possibilidades  de  reflexão  apresentadas  pelos  dois  textos,  bem 

 como  o  diálogo  que  eles  estabelecem  com  o  leitor  a  partir  das  questões  sociais,  culturais  e 

 pedagógicas  que  trazem,  justifica-se  a  escolha  destas  duas  narrativas  para  compor  o  corpus 

 literário de análise deste trabalho. 
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 3  PESQUISA  DE  CAMPO:  APRESENTAÇÃO  E  ANÁLISE  DOS  RESULTADOS 

 OBTIDOS 

 Neste  capítulo  serão  explanados  os  dados  coletados  na  pesquisa  de  campo 

 realizada  no  catálogo  do  acervo  da  BSCEPAE  e  nas  intervenções  de  mediação  e  promoção 

 de leitura literária de clássicos, com suas respectivas análises. 

 3  .1 PESQUISA NO CATÁLOGO DE ACERVO DA BSCEPAE 

 Para  verificação  das  obras  clássicas  disponíveis  e  realização  do  levantamento 

 bibliográfico,  utilizou-se  o  catálogo  online  de  acervo  da  BSCEPAE.  O  acervo  encontra-se 

 automatizado  e  pode  ser  acessado  através  do  endereço:  www.bc.ufg.br  ,  site  do  SIBI-UFG 

 do  qual  a  BSCEPAE  é  integrante.  Trata-se  de  um  site  de  acesso  livre,  e  através  dele  tem-se 

 acesso  a  informações  sobre  os  acervos  referentes  a  todas  as  bibliotecas  do  Sibi.  A  figura  2 

 mostra a tela inicial da página do Sibi/UFG. 

 Figura 2  - Tela inicial do site do Sibi-UFG 

 Fonte:  Print  da tela inicial do  site  do Sistema de Bibliotecas da UFG (2021). 
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 Ao  navegar  pelo  menu  “acervo”,  é  possível  escolher  a  BSCEPAE,  dentre  as 

 demais opções de bibliotecas, e ter acesso, especificamente, ao catálogo do acervo dela. 

 De  forma  a  tentar  relacionar  as  questões  a  serem  pesquisadas  e  suas  respectivas 

 respostas, foi elaborado um quadro para trazer os resultados obtidos. 

 Quadro 1  – Pesquisa no catálogo  online  da BSCEPAE 

 Questões  Respostas 

 Existem obras de literatura clássica na BSCEPAE?  Sim 

 Estão disponíveis no acervo para empréstimo?  Sim 

 Algumas das obras clássicas disponíveis  Dom Casmurro  , 
 Dom Quixote  , 
 A divina comédia  , 
 Odisseia  , 
 As viagens de Gulliver  , 
 Vidas Secas  , 
 Macunaíma  , 
 O cortiço  , 
 Os miseráveis  , 
 Histórias  das  mil  e  uma 
 noites  , 
 dentre outras. 

 Fonte: Elaborado pela pesquisadora conforme informações obtidas no catálogo da biblioteca da UFG. 

 A  pesquisa  por  obras  clássicas  disponíveis  na  biblioteca  foi  realizada  de  forma 

 aleatória,  baseando-se  no  conhecimento  da  pesquisadora.  Buscou-se  por  clássicos  da 

 literatura  brasileira  ou  estrangeira  de  grandes  autores  e,  como  mostra  o  Quadro  1,  pode-se 

 constatar que a BSCEPAE possui um rico acervo literário. 

 Tendo  comprovado  a  existência  de  um  acervo  de  clássicos  literários  na  biblioteca, 

 passou-se  para  a  segunda  etapa  da  pesquisa,  a  busca  por  autor  no  catálogo,  onde  se  fez  um 

 levantamento  do  corpus  literário  de  análise  deste  trabalho,  as  obras  do  autor  Machado  de 

 Assis. 
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 Quadro 2  – Busca por autor no catálogo 

 Busca no catálogo da BSCEPAE por autor: Machado de Assis 

 1) Número de registros encontrados  119 registros 

 2) Títulos disponíveis  A cartomante  , 
 A mão e a luva  , 
 Casa Velha  , 
 Contos  consagrados  , 
 Dom Casmurro  , 
 Esaú e Jacó  , 
 Helena  , 
 Iaiá Garcia  , 
 Memorial  de  Aires  , 
 Contos  consagrados  , 
 Conto de escola  , 
 dentre outras. 

 Fonte: Elaborado pela pesquisadora conforme informações obtidas no catálogo da biblioteca da UFG. 

 Como  mostrado  no  Quadro  2,  ao  fazer  a  busca  específica  por  Machado  de  Assis, 

 foram  listados  119  registros  de  obras  do  autor,  entre  elas  os  livros  Contos  consagrados  , 

 que  possui  a  narrativa  “Um  Apólogo”,  e  Conto  de  escola  (grifadas  no  quadro  2),  que  são  as 

 narrativas escolhidas para composição do  corpus  literário  deste trabalho. 

 A  par  disso,  a  seguir  serão  mostradas  as  atividades  de  mediação  e  promoção  de 

 leitura literária de clássicos, que foram realizadas. 

 3.2 AÇÕES DE PROMOÇÃO E MEDIAÇÃO DE LEITURA LITERÁRIA 

 A  pesquisa  de  campo  foi  desenvolvida  de  forma  remota,  nos  meses  de  maio  e 

 junho  de  2021,  período  este  que  compreendia  o  segundo  semestre  do  ano  letivo  de  2020. 

 Devido  à  pandemia  da  Covid-19,  a  UFG  suspendeu  o  calendário  letivo  de  2020,  de  modo 

 que  as  unidades  acadêmicas  e  o  Cepae  paralisaram  suas  atividades  no  mês  de  março  do 

 ano correspondente. 

 As  atividades  foram  retomadas  no  final  de  agosto  do  mesmo  ano,  no  formato 

 remoto,  sem  que  pudesse  ser  evitado  um  atraso  no  cumprimento  do  ano  letivo  de  2020.  Por 

 esta  razão,  o  cronograma  de  realização  da  pesquisa  de  campo  também  foi  alterado,  uma 

 vez  que  as  atividades  previstas  precisaram  acompanhar  o  calendário  da  UFG,  que  foi 

 reformulado, e se adequar ao formato do ensino remoto adotado no período da pandemia. 
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 3.2.1 Intervenções realizadas nas turmas do 5º ano do Ensino Fundamental 

 As  intervenções  realizadas  nas  turmas  do  5º  ano,  A  e  B,  foram  desenvolvidas  por 

 meio  de  ensino  remoto,  seguindo  o  formato  de  aulas  adotado  pelo  Cepae,  no  contexto 

 pandêmico.  O  roteiro  didático  (Apêndice  E)  utilizado  na  intervenção  foi  elaborado  pela 

 bibliotecária  pesquisadora,  em  parceria  com  a  professora  de  Português  das  turmas,  e  os 

 encontros  foram  realizados  nos  horários  das  aulas,  através  da  plataforma  de  videochamada 

 Google Meet  , acompanhando o roteiro didático. 

 Com  os  alunos  do  5º  ano  B,  as  intervenções  ocorreram  no  dia  25  de  maio,  das  10h 

 às  10h45,  e  no  dia  26  de  maio  de  2021,  das  8h  às  8h45;  e  com  os  alunos  do  5º  ano  A,  as 

 intervenções ocorreram no dia 26 de maio, das 10h às 10h45. 

 As  duas  intervenções  tiveram  a  mesma  dinâmica.  No  primeiro  momento,  a 

 professora  informou  que  havia  a  presença  de  uma  convidada  na  aula  e  cedeu  espaço  à 

 pesquisadora,  que  se  apresentou  à  turma,  explicou  a  finalidade  e  a  dinâmica  do  trabalho  e 

 da  pesquisa,  falou  da  importância  da  participação  de  cada  um  e  explicou  sobre  os  termos 

 de  aceite  de  participação  na  pesquisa,  que  deveriam  ser  assinados  pelos  participantes  e  seus 

 responsáveis:  Termo  de  Consentimento  Livre  e  Esclarecido  (TCLE)  (Apêndice  A)  para  os 

 pais  ou  responsáveis  e  o  Termo  de  Assentimento  Livre  e  Esclarecido  (TALE)  para  os 

 alunos (Apêndice B). 

 a)  Primeira  atividade:  Leitura,  discussão  e  realização  de  atividade  sobre  a  narrativa  “Um 

 apólogo” 

 No  5º  ano  A,  a  proponente  da  pesquisa  foi  quem  realizou  para  a  turma  a  leitura  da 

 narrativa  “Um  apólogo”,  de  Machado  de  Assis.  Na  turma  do  5º  ano  B,  a  pedido  dos 

 próprios  alunos,  foram  eles  que  realizaram  a  leitura  da  obra,  dividindo  a  leitura  do  diálogo 

 das personagens. 

 Após  a  leitura,  abriu-se  espaço  para  a  discussão  da  obra  lida  e  os  alunos  que 

 tiveram  interesse  puderam  socializar  suas  opiniões  e  tecer  comentários.  Após  esse 

 momento,  foi  pedido  aos  alunos  que  respondessem  à  primeira  atividade,  constituída  das 

 questões:  “Esse  apólogo  por  meio  dos  objetos  personificados,  a  linha  e  a  agulha,  nos  faz 

 pensar  sobre  a  importância  de  cada  pessoa.  Na  sua  opinião,  quem  é  mais  importante  na 
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 costura  de  um  vestido,  a  linha  ou  a  agulha?”;  “Há  um  mais  importante  e  outro  menos 

 importante?”;  “E  nós,  seres  humanos,  somos  uns  mais  importantes  que  os  outros?”; 

 “Respondendo às questões acima, escreva e ilustre o que a narrativa te fez pensar.”. 

 Como  as  intervenções  ocorreram  no  horário  de  aula,  os  sessenta  alunos  tiveram  a 

 oportunidade  de  participar  da  intervenção  e  das  atividades  propostas.  Teve-se  acesso  a 

 doze  dos  roteiros  por  eles  respondidos,  respeitando  o  aceite  de  participação  na  pesquisa, 

 tendo  por  base  os  termos  de  aceite  de  assentimento  e  consentimento  que  foram  entregues  e 

 assinados pelos alunos e seus pais/responsáveis. 

 Abaixo  encontram-se  atividades  de  alguns  alunos.  Por  se  tratar  de  digitalizações  e 

 algumas  não  estarem  tão  legíveis,  para  facilitar  a  leitura,  todos  os  textos  foram  digitados  e 

 encontram-se nos anexos desta dissertação. 

 Figura 3  –  Resposta da atividade sobre a narrativa  “Um apólogo”  – aluno A (Anexo A) 

 Fonte: Dados da pesquisa de campo. Roteiro do aluno A (2021) 
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 Figura 4  – Ilustração da atividade sobre a obra “Um apólogo” – aluno A 

 Fonte: Dados da pesquisa de campo. Roteiro do aluno A (2021). 

 O  aluno  A  relatou  sobre  a  importância  de  cada  pessoa,  considerando  que  cada  uma 

 tem  o  seu  valor.  E  ainda  disse  que  se  deve  agir  como  o  personagem  alfinete  da  narrativa, 

 que  somente  faz  o  seu  papel  sem  entrar  em  discussões  sobre  o  grau  de  importância  de  cada 

 um.  A  ilustração  do  aluno  A  possui  bastante  cor  e  é  composta  por  elementos  presentes  no 

 texto:  um  vestido,  uma  mulher,  uma  linha  e  uma  agulha,  que  na  imagem  estão  separados 

 um do outro. 

 A resposta e a ilustração seguintes são do aluno B. 

 Figura 5  – Resposta da atividade sobre a obra “Um  apólogo” – aluno B (Anexo B) 

 Fonte: Dados da pesquisa de campo. Roteiro do aluno B (2021). 
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 Figura 6  – Ilustração da atividade sobre a obra “Um apólogo” – aluno B 

 Fonte: Dados da pesquisa de campo. Roteiro do aluno B (2021). 

 O  aluno  B  relatou  em  sua  resposta  que,  para  confeccionar  um  vestido,  tanto  a 

 linha  quanto  a  agulha  são  importantes.  Usou  como  exemplo  uma  partida  de  futebol,  em 

 que  cada  pessoa  tem  seu  papel  e  importância,  ressaltando  que  sem  a  bola  não  é  possível 

 acontecer  o  jogo.  Na  ilustração,  Figura  6,  há  dois  cenários:  o  primeiro  com  imagens  de 

 objetos/personagens  do  texto:  um  rolo  de  linha,  uma  agulha  e  um  vestido  que  estão 

 separados  um  do  outro.  Sobre  o  vestido  há  um  sinal  de  x,  que  pode  ser  interpretado  da 

 seguinte  forma:  não  é  possível  confeccioná-lo  se  a  linha  e  a  agulha  estiverem  separadas. 

 No  segundo  cenário,  há  um  campo  de  futebol  com  jogadores  e  goleiros,  com  sinais  de 

 interrogação  sobre  suas  cabeças.  Há  a  seguinte  frase:  “Como  jogar  futebol  sem  a  bola?”. 

 Tanto  esta  pergunta  como  a  ilustração,  em  um  todo,  vão  ao  encontro  da  resposta  escrita 

 pelo aluno B: cada pessoa e objeto tem sua importância. 

 Figura 7  – Resposta da atividade sobre a obra “Um  apólogo” – aluno C (Anexo C) 

 Fonte: Dados da pesquisa de campo. Roteiro do aluno C (2021). 
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 Figura 8  – Ilustração da atividade sobre a obra “Um apólogo” – aluno C 

 Fonte:  Dados da pesquisa de campo. Roteiro  do aluno C (2021). 

 O  aluno  C  também  relatou  sobre  a  importância  de  cada  objeto/personagem  da 

 narrativa.  Sem  a  linha,  a  agulha  só  faz  buracos  no  tecido,  e  sem  a  agulha  a  linha  não 

 consegue  nem  danificar  o  tecido.  Para  o  aluno,  com  os  seres  humanos  também  não  há  um 

 mais importante que o outro. 

 A  ilustração,  conforme  é  possível  observar,  vai  ao  encontro  da  resposta  escrita, 

 trazendo  três  cenários,  nos  quais  se  evidencia  que,  somente  no  terceiro,  onde  a  linha 

 trabalha junto com a agulha, tem-se o vestido. 

 A resposta e a ilustração a seguir são do aluno D. 

 Figura 9  – Resposta da atividade sobre a obra “Um  apólogo” – aluno D (Anexo D) 

 Fonte: Dados da pesquisa de campo. Roteiro do aluno D (2021). 
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 Figura 10  – Ilustração da atividade sobre a obra “Um apólogo” – aluno D 

 Fonte: Dados da pesquisa de campo. Roteiro do aluno D (2021) 

 O  aluno  D,  em  seu  texto,  respondeu  que  linha  e  agulha  têm  o  mesmo  grau  de 

 importância  para  a  costura  e  que  as  duas  são  necessárias  para  se  ter  um  belo  vestido.  Ainda 

 disse  que  os  seres  humanos  também  são  assim,  todos  importantes,  iguais  em  direitos  e 

 deveres,  e  que  devem  ser  solidários  e  gentis.  Em  sua  ilustração,  o  aluno  D  usou  muitas 

 cores  e  trouxe  a  retratação  de  uma  pirâmide  social  com  os  elementos  linha  e  agulha, 

 classificados  como  iguais  em  importância.  E  junto  ao  desenho,  o  aluno  escreveu  a  seguinte 

 frase: “Agulha e linha: eles são iguais, assim como nós humanos!” 

 Não  havia  resposta  certa  para  o  roteiro.  Sua  aplicação  intencionou  desencadear 

 nas crianças a elaboração interpretativa, imaginativa e criativa, a partir do texto fonte. 

 Após  a  realização  da  atividade,  elas  leram  suas  respostas  e  mostraram  suas 

 ilustrações  e,  assim  como  nos  exemplos  acima,  em  suas  atividades  e  nos  comentários  orais, 

 muitos  alunos  falaram  sobre  a  importância  de  cada  pessoa,  que  cada  uma  tem  seu  papel  e 

 não  há  uma  mais  importante  que  a  outra  na  vida  em  sociedade.  Assim  como  ocorre  no 

 texto,  onde  cada  objeto/personagem,  linha  ou  agulha,  tem  seu  papel  na  confecção  do 

 vestido e só se chega a um resultado final, se as duas trabalharem juntas. 
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 Sobre  esta  primeira  atividade  realizada,  pode-se  sublinhar  que  a  maioria  dos 

 alunos  participou  ativamente  e  que  é  totalmente  possível  e  positivo  realizar  atividades  de 

 incentivo  e  mediação  literária  de  clássicos  com  alunos  do  5º  ano  do  Ensino  Fundamental, 

 mesmo  dadas  as  circunstâncias  do  ensino  remoto.  Além  disso,  foi  possível  perceber  a 

 importância  da  linguagem  alegórica  do  texto  literário  trabalhado,  para  a  ampliação  da 

 consciência  crítica  dos  jovens  leitores,  no  que  diz  respeito  à  organização  social  e  às 

 relações entre as pessoas na atualidade. 

 b)  Segunda atividade: aplicação de questionário 

 Nesta  seção,  serão  abordados  os  resultados  encontrados  no  questionário  aplicado 

 aos  alunos  do  5º  ano  e  suas  respectivas  análises.  Objetivou-se,  ao  aplicá-lo,  mensurar 

 alguns  hábitos  de  leitura,  informações  pertinentes  à  biblioteca,  pessoas  que  estão 

 envolvidas  com  ela,  sobre  a  obra  literária  trabalhada  na  pesquisa  e  sobre  seu  autor, 

 Machado de Assis. 

 O  questionário  (Apêndice  F)  aplicado  aos  alunos  continha  10  questões.  Para  uma 

 melhor  compreensão  dos  resultados,  eles  serão  descritos  e  exemplificados  em  gráficos  por 

 meio de porcentagens, nas quais 11 alunos do 5º ano, turmas A e B, equivalerão a 100%. 

 A primeira pergunta do questionário intencionou saber se os alunos gostam de ler. 

 Gráfico 1  – Você gosta de ler? 

 Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 
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 Conforme  ilustra  o  gráfico  1,  com  a  pergunta  “Você  gosta  de  ler?”,  obteve-se  o 

 seguinte  resultado:  73%  dos  alunos  disseram  que  gostam  de  ler  e  27%  disseram  que  não 

 gostam de ler. 

 A  segunda  pergunta  diz  respeito  à  frequência  com  que  os  alunos  costumam 

 realizar suas leituras. 

 Gráfico 2  – Você lê com frequência? 

 Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 Nesta  questão,  como  mostra  o  Gráfico  2,  chegou-se  ao  seguinte  resultado:  55% 

 dos  alunos  leem  com  frequência  e  os  outros  45%  não  leem  com  frequência.  Devido  à 

 amplitude  do  termo  “leitura”,  ao  serem  perguntados  se  leem  com  frequência,  várias 

 questões  eles  podem  ter  considerado,  no  momento  de  responder.  Podem  ter  considerado, 

 ou  não,  a  leitura  de  livros  literários,  a  leitura  de  textos  para  a  realização  de  tarefas,  somente 

 leituras  livres  e  etc.  Outro  fato  que  pode  ter  exercido  influência  nas  respostas  obtidas  nesta 

 questão,  diz  respeito  à  agenda  semanal  de  idas  à  BSCEPAE,  que  o  Ensino  Fundamental  da 

 escola  possui,  no  ensino  presencial.  Tais  visitas  podem  ter  influência  direta  e  positiva  na 

 frequência de leitura dos alunos. 

 A terceira pergunta diz respeito ao objetivo da leitura dos alunos. 
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 Gráfico 3  – Qual o objetivo da sua leitura? 

 Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 Nesta  procura  de  informação,  dentre  as  opções  de  respostas  do  questionário, 

 como  mostra  o  Gráfico  3,  chegou-se  ao  resultado  de  que  43%  leem  por  curiosidade,  43% 

 leem  para  realizar  suas  atividades  escolares  e  14%  leem  por  prazer.  Deste  modo, 

 observa-se  que  a  maioria  dos  alunos  respondeu  que  lê  por  curiosidade  ou  objetivando  a 

 realização das suas atividades escolares. 

 Com  a  quarta  pergunta,  procurou-se  saber  quais  os  tipos  de  livros  os  alunos 

 gostam de ler. 

 Gráfico 4  – Qual/is o/s tipo/s de livro você gosta  de ler? 

 Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 
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 Pelo  gráfico  4,  pode-se  observar  quais  os  tipos  de  livros  os  alunos  preferem. 

 Dentre  as  opções  da  questão,  a  maioria  dos  alunos  marcou  mais  de  uma  alternativa.  No 

 topo das preferências encontram-se os livros de aventura, quadrinhos e romance. 

 Na quinta pergunta, intencionou-se saber se eles leem livros que alguém indica. 

 Gráfico 5  – Você lê livros que alguém indica? 

 Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 Como  pode-se  observar  no  gráfico  5,  todos  os  alunos  responderam  que  realizam 

 leituras  por  indicações.  Dando  continuidade  a  esta  questão,  na  pergunta  6,  pediu-se  para 

 que  os  alunos  respondessem  quem  são  os  sujeitos  dos  quais  eles  aceitam  indicações 

 literárias. 

 Gráfico 6  – Se sim, quem costuma indicar? (Pode marcar  mais de uma resposta) 

 Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 
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 Esta  pergunta  complementa  a  resposta  da  pergunta  anterior,  para  saber  quem  são 

 as  pessoas  que  indicam  livros  que  os  alunos  costumam  seguir  as  sugestões.  Como  se  vê  no 

 gráfico  6,  no  topo  das  respostas  encontram-se  os  amigos  como  33%,  depois  empatados 

 encontram-se  a  família  e  o  professor  e,  com  a  menor  porcentagem,  relataram  que  leem 

 livros indicados pelo bibliotecário. 

 Na  sétima  pergunta,  objetivou-se  saber  se  os  alunos  gostam  dos  livros  da 

 biblioteca da escola. 

 Gráfico 7  – Você gosta dos livros da biblioteca da  escola? 

 Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 Como  se  pode  observar  no  gráfico  7,  todos  os  alunos  responderam  gostar  dos 

 livros da BSCEPAE. 

 A  oitava  pergunta  objetivou  saber  se  os  alunos  tinham  algum  conhecimento  sobre 

 Machado de Assis, autor da obra literária utilizada na pesquisa de campo. 

 Gráfico 8  – Você já tinha ouvido falar do autor Machado  de Assis? 
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 Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 Observa-se  com  o  gráfico  8  que  a  maioria  dos  alunos,  correspondente  a  82%  dos 

 sujeitos  que  responderam  à  pesquisa,  já  tinham  ouvido  falar  sobre  o  autor  Machado  de 

 Assis. 

 A  próxima  questão  diz  respeito  ao  corpus  literário  de  análise  utilizado  na  pesquisa 

 de  campo  e  objetivou  saber  se  os  alunos  gostaram  de  ler  a  obra  “Um  apólogo”,  de 

 Machado de Assis. 

 Gráfico 9  – Você gostou de ler o texto “Um apólogo”,  de Machado de Assis? 

 Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 Constata-se  que  o  modo  como  foi  apresentada  a  narrativa  e  os  temas  abordados 

 foi  crucial  para  o  entendimento  do  texto.  Como  se  pode  observar  por  meio  do  gráfico  9, 

 todos  os  alunos  responderam  ter  gostado  da  obra  lida  na  intervenção.  Esse  dado  é 
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 fundamental  na  pesquisa  realizada,  uma  vez  que,  além  de  investigar  possibilidades  para  o 

 incentivo  à  leitura  literária  na  escola,  pretendia-se  conferir  se  os  clássicos  resultariam  em 

 um  trabalho  produtivo  no  processo  de  formação  do  leitor,  nos  anos  iniciais  do  Ensino 

 Fundamental. 

 A décima pergunta aos alunos foi sobre o entendimento da obra “Um apólogo”. 

 Gráfico 10  – Para você, foi fácil entender o apólogo  sobre a linha e a agulha? 

 Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 A  resposta  a  esta  pergunta  complementa  a  resposta  à  pergunta  anterior.  Pelo  que 

 se  percebe  no  gráfico  10,  todos  os  alunos  responderam  que  foi  fácil  entender  a  narrativa  de 

 Machado de Assis. 

 As  intervenções  com  as  turmas  do  5º  ano,  A  e  B,  ocorreram  como  o  proposto, 

 possibilitando  o  acesso  e  a  leitura  literária  do  clássico  pelas  crianças.  A  produtividade  das 

 atividades  confirmou  a  hipótese  de  que  é  possível  promover  aproximação  entre  um  texto 

 literário  produzido  em  época  distante  dos  tempos  atuais  –  século  XIX,  no  caso  da  narrativa 

 de Machado de Assis – e os jovens leitores da atualidade. 

 O  envolvimento  dos  alunos  na  leitura  da  narrativa  e  na  discussão  sobre  ela 

 confirmou  ainda  a  importância  do  leitor  experiente  como  mediador  da  leitura  literária, 

 investindo  em  estratégias  capazes  de  romper  com  os  desafios  impostos  pelas  distâncias 
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 temporais,  históricas  e  culturais,  que  incidem,  inclusive,  sobre  a  linguagem  dos  textos  e  a 

 linguagem utilizada pelos estudantes da Educação Básica. 

 3.2.2  Intervenções  realizadas  por  meio  do  projeto  de  ensino  “Exercícios  de  ser  leitor: 

 leitura literária, interpretação e escrita” 

 Com  as  atividades  de  ensino  acontecendo  em  formato  virtual,  devido  à  pandemia, 

 teve-se  a  possibilidade  de  estender  a  aplicação  da  pesquisa  a  outro  grupo  de  sujeitos,  os 

 participantes  do  projeto  de  ensino  intitulado:  “Exercícios  de  ser  leitor:  leitura  literária, 

 interpretação  e  escrita”,  vinculado  ao  Departamento  de  Língua  Portuguesa  do  Cepae.  As 

 intervenções  ocorreram  num  formato  de  “roda  de  conversa  virtual”,  em  que  se  prezou  pela 

 discussão  oral  e  não  foram  aplicadas  atividades  escritas.  Para  amostra  dos  resultados, 

 abaixo tem-se os relatos das duas intervenções realizadas. 

 a) Relato da 1ª intervenção: trabalhando a obra  Um  apólogo  , de Machado de Assis 

 A  primeira  intervenção  ocorreu  no  dia  28  de  abril  de  2021,  das  14h30  às  16h, 

 através  da  plataforma  de  videochamada  Google  Meet.  No  início  da  atividade,  a  proponente 

 do  trabalho  se  apresentou,  explicou  seu  projeto  de  pesquisa  e  como  seria  a  dinâmica 

 daquele  encontro,  solicitou  permissão  para  gravação  e  salientou  que  só  utilizaria  em  sua 

 pesquisa  os  dados  dos  alunos  que  aceitassem  participar.  Explicou  sobre  os  termos  de  aceite 

 de  participação  na  pesquisa,  para  alunos  menores  de  18  anos  –  Termo  de  Consentimento 

 Livre  e  Esclarecido  (TCLE)  (Apêndice  A)  para  os  pais  ou  responsáveis  e  o  Termo  de 

 Assentimento  Livre  e  Esclarecido  (TALE)  para  os  alunos  (Apêndice  B).  E  para  alunos 

 maiores  de  18  anos  somente  o  Termo  de  Consentimento  Livre  e  Esclarecido  (TCLE) 

 (Apêndice C). 

 Havia  32  participantes  conectados  no  encontro  de  leitura  literária  e  houve  retorno 

 de  quatro  participantes,  que  assinaram  os  termos  de  aceite,  consentindo  participar  e  ter 

 seus dados utilizados para fins desta pesquisa. 

 Inicialmente,  foi  projetada  na  tela  da  videochamada  a  obra  Um  apólogo  e 

 realizada pela pesquisadora a apresentação e leitura. 
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 Figura 11  – Registro da intervenção no momento da leitura da obra  Um apólogo 

 Fonte: videochamada pelo  Google Meet  (2021). 

 Depois,  os  alunos  foram  convidados  a  fazer  a  releitura  em  voz  alta,  dividindo-se 

 entre  as  falas  do  narrador  e  o  diálogo  das  personagens.  Em  seguida,  estendeu-se  uma  rica 

 discussão  sobre  o  texto,  pautada  nas  seguintes  questões:  a)  O  que  a  narrativa  te  fez 

 pensar?;  b)  Você  sabe  o  que  é  um  apólogo?;  c)  Para  que  serve  a  agulha?  E  a  linha?;  d) 

 Quem  na  verdade  estava  abrindo  caminho?;  e)  O  que  significa  servir  de  agulha  para  muita 

 linha ordinária? 

 Também  foram  realizadas  as  seguintes  pontuações:  contextualização  da  época  em 

 que  a  narrativa  foi  publicada;  sobre  o  autor  Machado  de  Assis;  sobre  a  estrutura  e  os 

 elementos da narrativa; análise do enredo. 

 A  discussão  se  deu  em  formato  livre,  de  modo  que  a  pesquisadora  e  as  professoras 

 presentes  apontaram  questões  que  foram  discutidas  e  os  demais  participantes  se  sentiram  à 

 vontade  para  tecer  comentários  e  apresentar  novas  questões  por  eles  observadas.  Foi 

 realizado  um  longo  diálogo  sobre  a  obra  e,  no  geral,  a  dinâmica  proposta  fluiu  bem, 

 especialmente  porque  tornou-se  possível  estabelecer  comparações  entre  o  contexto  social  e 

 cultural da época retratada na obra e o cenário brasileiro atual. 

 Uma  das  situações  enfatizadas  na  discussão  foi  sobre  o  personagem  alfinete,  dado 

 como  secundário  no  apólogo,  com  uma  única  fala  na  narrativa,  mas  de  grande  importância 

 no enredo: 

 [...]  mas  um  alfinete,  de  cabeça  grande  e  não  menor  experiência,  murmurou  à 
 pobre agulha: 
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 –  Anda,  aprende,  tola.  Cansas-te  em  abrir  caminho  para  ela  e  ela  é  que  vai  gozar 
 da  vida,  enquanto  aí  ficas  na  caixinha  de  costura.  Faze  como  eu,  que  não  abro 
 caminho para ninguém. Onde me espetam, fico. (MACHADO, 1994b, p. 2). 

 Uma  das  discussões  feitas  foi  em  relação  ao  sentido  do  termo  “cabeça  grande” 

 que,  segundo  os  dizeres  populares,  pode  ser  interpretado  como  atributo  de  alguém  que 

 pensa  mais,  que  tem  mais  conhecimento.  Ele  ainda  aconselha  a  agulha  a  ser  como  ele,  não 

 abrir  caminho  para  ninguém,  o  que  permitiu  surgir,  ainda,  comentários  acerca  do 

 individualismo  e  da  competitividade,  como  tendências  marcantes  nas  relações 

 estabelecidas na sociedade atual. 

 Outro  fato  discutido  foi  sobre  o  professor  de  melancolia,  que  aparece  no  final  da 

 narrativa  e  sobre  a  carga  irônica  existente  neste  trecho:  “Contei  esta  história  a  um  professor 

 de  melancolia,  que  me  disse,  abanando  a  cabeça:  –  Também  eu  tenho  servido  de  agulha  a 

 muita  linha  ordinária!”.  Na  análise  do  trecho,  discutiu-se  o  que  pode  ser  trazido  sobre  um 

 professor  de  melancolia  e  o  que  seria  esse  professor  de  melancolia.  Um  primeiro  aspecto 

 levantado  foi  que  não  existe  a  disciplina  melancolia  e  que,  provavelmente,  o  narrador 

 estaria  querendo  passar  a  imagem  de  um  sentimento  de  tristeza  desse  professor.  Acerca 

 desse  professor,  questionou-se  ainda  o  que  ele,  supostamente,  quis  dizer  com  a  frase: 

 “Também  tenho  servido  de  agulha  a  muita  linha  ordinária!”.  Nos  comentários,  foi  trazida  e 

 interpretada  a  relação  entre  professor  e  aluno  e  também  discutidos  outros  contextos  da  vida 

 cotidiana.  Participantes  relataram  sobre  a  importância  de  cada  pessoa  nas  composições 

 sociais. 

 A  discussão  se  estendeu  por  todo  o  período  do  encontro.  Pode-se  observar  quão 

 rica  é  a  obra  de  Machado  de  Assis,  que,  apesar  de  constituída  de  apenas  duas  páginas,  traz 

 vários e ricos aspectos a serem analisados e comentados. 

 b) Relato da 2 ª intervenção: trabalhando a obra  Conto  de Escola  , de Machado de Assis. 

 A  segunda  intervenção  aconteceu  no  dia  5  de  maio  de  2021,  das  14h30  às  16h, 

 também  através  da  plataforma  de  videochamada  Google  Meet.  Assim  como  na  primeira 

 intervenção,  a  proponente  do  trabalho  se  apresentou,  explicou  seu  projeto  de  pesquisa  e 

 como  seria  a  dinâmica  do  encontro;  solicitou  permissão  para  gravação  e  salientou  que  só 

 utilizaria  em  sua  pesquisa  os  dados  dos  alunos  que  aceitassem  participar.  Explicou  sobre  os 
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 termos  de  aceite  de  participação  na  pesquisa,  para  alunos  menores  de  18  anos  –  Termo  de 

 Consentimento  Livre  e  Esclarecido  (TCLE)  (Apêndice  A)  para  os  pais  ou  responsáveis  e  o 

 Termo  de  Assentimento  Livro  e  Esclarecido  (TALE)  para  os  alunos  (Apêndice  B).  E  para 

 alunos  maiores  de  18  anos  somente  o  Termo  de  Consentimento  Livre  e  Esclarecido 

 (TCLE) (Apêndice C). 

 Figura 12  – Registro da intervenção no momento da  leitura da obra  Conto de Escola 

 Fonte: videochamada pelo  Google Meet  (2021). 

 Haviam  22  pessoas  conectadas  no  encontro  de  leitura  literária,  em  que  foi 

 trabalhada  a  obra  machadiana  Conto  de  Escola  ,  e  houve  retorno  de  três  dos  presentes,  que 

 assinaram  e  enviaram  os  termos  de  aceite,  consentindo  participar  e  ter  seus  dados 

 utilizados para fins desta pesquisa. 

 A  convite  da  proponente  do  trabalho,  teve-se  a  participação  da  pedagoga,  mestre 

 em  Educação  e  servidora  da  BSCEPAE,  que  realizou  a  leitura  dramatizada  da  obra.  Após  a 

 leitura,  abriu-se  espaço  para  interpretação  da  narrativa  e  discussões  sobre  ela,  pautando-se 

 nas  seguintes  questões:  a)  O  que  este  conto  te  fez  pensar?;  b)  Tem  algum  trecho  que  você 

 achou  interessante  e  quer  comentar?;  c)  De  quais  temas  ele  trata?;  d)  Em  qual  século  se 

 passa  a  história  narrada?;  e)  Qual  o  contexto  histórico  e  cultural  retratado?;  f) 

 possibilidades  das  relações  afetivas  e  de  trabalho  no  espaço  escolar;  g)  O  uso  das  palavras 

 “corrupção”  e  “delação”  no  conto;  h)  práticas  e  concepções  do  ensino  da  escola  no  Brasil 

 do século XIX; i) ausência feminina na escola da época. 
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 Foi  realizada  uma  comparação  entre  a  escola  do  século  XIX,  retratada  no  conto,  e 

 a  escola  atual.  Nas  discussões,  pontuou-se  acerca  da  educação  tradicional  brasileira, 

 também  conhecida  como  formal,  proporcionada  pela  escola  daquela  época,  considerando 

 as  mudanças  sofridas  na  educação  e  que  chegaram  à  educação  escolar  de  hoje.  Ao  ser 

 mencionada  a  ausência  de  personagens  femininas  na  escola  retratada  no  conto,  foi  frisado 

 que,  naquela  época,  as  escolas  eram  separatistas,  a  educação  dos  homens  era  diferente  da 

 oferecida às mulheres. 

 Foi  trazida  à  discussão  a  genialidade  com  que  Machado  de  Assis  trata  dos  termos 

 “corrupção”  e  “delação”,  num  contexto  infantil,  com  a  ingenuidade  das  personagens,  que 

 são  crianças.  Raimundo  é  castigado  por  ter  ajudado  seu  colega  a  fazer  a  tarefa  escolar  em 

 troca  de  uma  moeda,  mas  a  repressão  não  faz  com  que  ele  consiga  refletir  sobre  sua 

 prática.  Ele  leva  palmatória,  é  repreendido  na  frente  dos  colegas  e  seu  pensamento  é  de,  no 

 outro  dia,  procurar  pela  moeda  que  lhe  causou  toda  a  problemática.  No  caminho  para  a 

 escola,  Raimundo  se  depara  com  uma  companhia  do  batalhão  de  fuzileiros  e,  maravilhado 

 com  o  rufo  dos  tambores,  se  desvia  da  aula.  Ele  esquece  a  moeda,  esquece  da  escola  e  vai 

 passar  o  dia  na  praia  brincando.  A  temática  da  evasão  escolar  veio  à  tona  nas  discussões, 

 com  a  observação  de  que  a  escola,  com  toda  a  sua  disciplina,  um  espaço  antidemocrático, 

 não atraía o personagem Raimundo, mesmo ele não tendo dificuldades de aprendizagem. 

 Ao  fim  da  discussão  sobre  o  conto,  foi  trazido  pelas  professoras  presentes  que, 

 para  a  realização  do  trabalho  com  os  clássicos,  é  necessária  a  mediação  da  leitura.  Todos  os 

 comentários que se seguiram nesse sentido vieram ao encontro da pauta desta pesquisa. 

 Por  fim,  é  fundamental  destacar  que  as  discussões  gerais  sobre  o  conto  abordaram 

 temáticas  abrangentes  e  se  estenderam  por  todo  o  período  do  encontro  de  leitura  literária, 

 possibilitando  o  desenvolvimento  da  subjetividade  de  todos  os  participantes  daquele 

 momento  da  pesquisa  de  campo:  pesquisadora,  alunos,  professoras,  estagiários  e  bolsistas 

 da Faculdade de Letras da UFG. 

 3.3  COMENTÁRIOS  ACERCA  DOS  RESULTADOS  OBTIDOS  NA  PESQUISA  DE 

 CAMPO 

 Na  primeira  parte  da  pesquisa  de  campo,  realizou-se  a  busca  pelas  obras  literárias 

 na  BSCEPAE,  pois  se  compreende  que,  ao  se  propor  uma  intervenção  de  leitura  literária,  é 
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 primordial  proporcionar  o  acesso  às  obras.  Essa  garantia  de  oferecimento  de  material 

 informacional  à  comunidade  escolar  é  uma  das  funções  da  biblioteca  escolar,  conforme 

 compreendem  Côrte  e  Bandeira  (2011,  p.  6-7),  que  ressaltam:  “a  matéria-prima  da 

 biblioteca  escolar,  em  qualquer  um  dos  papéis  que  desempenha,  é  a  informação,  a  qual  está 

 intimamente ligada à geração e construção do conhecimento”. 

 A  partir  dos  dados  coletados  no  catálogo  virtual  da  BSCEPAE,  evidenciou-se  que 

 ela  possui  obras  literárias  clássicas  e  que  seu  acervo  contempla  obras  de  autores  brasileiros 

 e  estrangeiros,  como  Machado  de  Assis,  Cervantes,  Homero,  Graciliano  Ramos,  entre 

 outros.  No  entanto,  não  basta  ter  os  livros  disponíveis,  é  necessária  a  apresentação  e  a 

 condução  das  obras  de  maneira  que  elas  cheguem  ao  seu  leitor.  E  esse  processo  é  realizado 

 com a mediação da leitura literária, uma vez que: 

 O  mediador  pode  fornecer  a  oportunidade  de  encontrar  obras  de  qualidade  e 
 relacionar  leitor  e  texto,  leitor  e  outros  leitores,  porque  as  conversas  sobre  as 
 leituras  enriquecem  e  desencadeiam  novos  significados,  os  quais  poderiam  não 
 surgir na leitura literária. (BRITO, 2019, p. 42). 

 Só  o  acesso  aos  livros,  sem  a  mediação  “não  trará  os  efeitos  esperados,  pois 

 faltam  aos  sujeitos  os  saberes  e  experiências  indispensáveis  à  sua  apropriação,  saberes  que 

 só  virão  se  houver  a  articulação  entre  os  leitores,  os  textos  e  os  mediadores  qualificados 

 para  isso”  (BRITO,  2019,  p.  46).  E  em  se  tratando  das  obras  literárias  clássicas,  o  trabalho 

 de  mediação  é  crucial,  pois  ele  contribui,  sobremaneira,  para  que  o  jovem  leitor  entenda  a 

 obra lida e a traga a sua realidade. 

 Muitos  são  os  profissionais  que  podem  realizar  a  mediação  da  leitura  literária  e 

 um  deles  é  o  bibliotecário.  A  biblioteca  escolar,  além  de  poder  oferecer  seu  espaço  e  os 

 recursos  informacionais  aos  seus  usuários,  possui  grande  potencial  para  o  desenvolvimento 

 de  propostas  de  leitura  literária,  tendo  em  vista  que  o  bibliotecário  pode  trabalhar  em 

 parceria com o professor e a sala de aula. A BE é 

 [...]  mais  do  que  um  recurso,  já  que  também  gera  possibilidades  contínuas  de 
 apoio  ao  trabalho  do  professor  e  de  coordenação  educacional  para  o 
 desenvolvimento  curricular.  Dessa  forma,  o  que  justifica  a  existência  da 
 biblioteca  escolar  não  é  a  biblioteca  em  si  como  estrutura  organizacional  estável 
 que  proporciona  serviços  bibliotecários,  mas  seu  uso  como  recurso  educacional 
 facilitador  do  desenvolvimento  de  processos  de  ensino-aprendizagem  e  de 
 práticas  de  leitura,  e,  consequentemente,  sua  conceituação  como  agente 
 pedagógico  que  apoia,  de  forma  estável,  o  desenvolvimento  do  projeto  curricular 
 da escola. (ROCA, 2012, p. 24). 
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 Com  base  nas  intervenções  realizadas,  pôde-se  confirmar  que  é  possível 

 desenvolver  com  êxito  atividades  de  mediação  de  leitura  literária,  envolvendo  a  sala  de 

 aula  e  a  biblioteca  escolar,  por  meio  de  um  planejamento  articulado  pelo  professor  e  o 

 bibliotecário.  Isso  porque,  mesmo  diante  do  contexto  pandêmico  vivido  –  que 

 impossibilitou  a  realização  das  atividades  previstas  para  a  pesquisa  de  campo,  no  espaço 

 físico  da  BSCEPAE,  com  seu  acervo  impresso  –  e  de  todo  o  desafio  do  trabalho  num 

 espaço  não  habitual,  o  remoto,  em  uma  nova  conjuntura  que  demandou  o  uso  de 

 plataformas  de  videochamada  e  obras  encontradas  em  acervos  virtuais,  foram  relevantes  e 

 muito  positivas  as  iniciativas  pedagógicas  de  leitura  literária,  pensadas  e  mediadas  pela 

 bibliotecária  autora  da  pesquisa,  em  conjunto  com  algumas  professoras.  Nos  diferentes 

 momentos  –  com  as  turmas  e  a  professora  de  Língua  Portuguesa  do  5º  ano  do  Ensino 

 Fundamental  e  com  participantes  do  projeto  de  ensino  do  Departamento  de  Língua 

 Portuguesa  do  Cepae  –,  conseguiu-se  oferecer  aos  alunos  o  acesso  à  leitura  literária  de 

 clássicos  e  promover  ricas  discussões  sobre  as  produções.  O  objetivo  de  trabalhar  obras  da 

 literatura  clássica  e  contribuir  para  a  formação  do  leitor  literário,  na  Educação  Básica,  foi, 

 portanto, alcançado. 

 Tais  práticas  se  fazem  importantes,  na  medida  em  que  se  acredita  no  poder 

 humanizador  que  a  literatura  possui,  corroborando  com  o  que  afirma  Todorov  (2009,  p. 

 23):  “A  literatura  amplia  o  nosso  universo,  incita-nos  a  imaginar  outras  maneiras  de 

 concebê-lo  e  organizá-lo  [...]  a  literatura  abre  ao  infinito  essa  possibilidade  de  interação 

 com os outros e, por isso, nos enriquece infinitamente”. 

 Acerca  do  trabalho  de  mediação  da  leitura  literária,  realizado  pela  bibliotecária  e 

 pelas  professoras,  cabe  destacar  aqui  também  a  importância  da  escolha  dos  temas  e  da 

 metodologia  de  trabalho  com  o  texto,  já  que  estes  são  fatores  determinantes  para  o  êxito 

 das atividades de promoção da leitura e, por conseguinte, a formação do leitor literário. 

 As  mesmas  obras  foram  trabalhadas,  mas  com  enfoques  diferentes,  em  cada 

 turma.  Ressaltou-se,  desse  modo,  a  essencialidade  dos  mediadores  –  no  caso,  bibliotecária 

 e  professoras  –,  como  fundamental  nas  ações  comprometidas  com  a  formação  de  leitores 

 na  Educação  Básica.  Tanto  para  a  escolha  das  obras,  quanto  para  o  planejamento  das 

 propostas de intervenção da pesquisa de campo e para a condução das atividades. 

 O  estímulo  e  a  provocação  feitos  pelos  mediadores  também  são  cruciais  na 

 apresentação  do  texto  literário,  pois  atraem  o  leitor  para  realizar  a  leitura.  A  temática  e  a 
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 estética  da  obra  literária  se  encarregam  de  levar  o  leitor  a  continuar  sua  leitura. 

 Confirma-se,  desse  modo,  a  hipótese  apresentada  no  início  desta  dissertação,  de  que,  com  o 

 uso  de  metodologias  atraentes  e  a  atuação  de  profissionais  mediadores,  bibliotecários  e 

 professores,  por  meio  de  propostas  que  favorecem  o  acesso  e  a  apreciação  das  obras,  por 

 parte  dos  alunos,  e  a  compreensão  do  valor  da  leitura  literária  na  experiência  de  cada 

 sujeito,  é  possível  realizar  um  trabalho  produtivo  de  incentivo  à  leitura  literária  de 

 clássicos.  Tendo  por  base  os  registros  e  os  comentários  orais  dos  alunos,  percebeu-se  que 

 cada uma, à sua maneira, deu sentido à leitura realizada. 

 Cada  um  traz  para  o  seu  ato  de  ler  sua  bagagem  existencial  e  social  e,  a  partir  de 
 seu  horizonte  de  experiência,  atribui  significados  às  indicações  oferecidas  pelo 
 texto,  privilegiando  alguns  dados  e  desprezando  outros,  montando  entre  eles 
 uma  rede  de  conexões  possíveis,  de  modo  a  obter  um  resultado  significativo  para 
 o seu universo compreensivo. (TINOCO, 2013, p. 154). 

 O  assunto  que  se  sobressaiu  após  a  leitura  do  texto  “Um  apólogo”,  na  perspectiva 

 dos  alunos  –  tanto  os  do  5º  ano  do  Ensino  Fundamental,  quanto  os  participantes  do  projeto 

 de  ensino,  que  engloba  a  segunda  fase  do  Ensino  Fundamental  e  o  Ensino  Médio  –,  foi  o 

 grau  de  importância  dos  personagens  linha  e  agulha.  Ademais,  a  temática  simplória  mas 

 permitiu  variadas  interpretações  e  correlações  com  a  realidade  dos  participantes  desta 

 pesquisa. 

 Dito  isso,  observa-se  que  o  processo  de  identificação  entre  o  leitor  e  a  obra  se 

 sustenta  na  expectativa  do  leitor  e  na  inter-relação  que  este  realiza,  segundo  suas 

 experiências  e  visões  de  mundo.  E  assim,  o  texto  fará  sentido,  conforme  sinalizam  as 

 palavras  de  Freire  (1989),  de  que  a  leitura  do  mundo  e  a  leitura  da  palavra  estão 

 diretamente relacionadas. 

 Em  vista  das  respostas  dos  questionários  respondidos  pelos  alunos  do  5º  ano, 

 pode-se  realizar  os  seguintes  apontamentos:  a  maioria  respondeu  gostar  de  ler;  que  lê  com 

 frequência,  por  curiosidade  ou  para  a  realização  das  atividades  escolares;  e  que  tem 

 preferência  por  livros  de  aventura,  romance  e  quadrinhos.  Assim,  não  se  pode  negar  que  o 

 gosto  pela  leitura  é  um  fator  positivo  à  inserção  de  práticas  de  leitura  literária  na  escola. 

 Portanto,  ao  lidar  com  alunos  que  gostam  de  ler,  pode-se  alcançar  uma  melhor  recepção 

 das propostas de leitura. 

 Nesse  sentido,  Machado  (2009,  p.  20)  ressalta  que  a  leitura  é  muito  mais  que  o 

 prazer  de  uma  história  engraçada,  emocionante  ou  cheia  de  peripécias,  uma  vez  que,  a 
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 “dupla  capacidade  de  nos  carregar  para  outros  mundos  e,  paralelamente,  nos  propiciar  uma 

 intensa vivência enriquecedora é a garantia de um dos prazeres de uma boa leitura”. 

 Todos  os  alunos  responderam  que  leem  livros  por  indicações,  sendo  os  principais 

 indicadores  os  amigos,  seguidos  dos  pais  e  dos  professores  que  tiveram  a  mesma 

 porcentagem,  ficando  o  bibliotecário  com  a  menor  porcentagem  dentre  as  opções. 

 Observa-se,  nesse  sentido,  a  possibilidade  de  uma  parceria  entre  o  professor  e  o 

 bibliotecário,  na  promoção  de  atividades  de  leitura  literária,  visando,  ainda,  uma  maior 

 efetivação  do  papel  do  bibliotecário,  como  mediador  de  leitura  literária  na  escola.  Na 

 condição  de  agente  transformador,  este  profissional  pode  contribuir  de  maneira  muito 

 significativa  para  o  estreitamento  da  relação  entre  o  livro  e  o  leitor.  Como  ressalta  Silva, 

 Ferreira  e  Scorsi  (2009,  p.  52.),  “para  que  o  interesse  pela  leitura  ocorra,  faz-se  necessário 

 apresentar  os  livros  aos  leitores  em  formação”,  e  isso  pode  ser  assumido,  com 

 competência, também pelo bibliotecário. 

 Ao  serem  perguntados  se  gostam  dos  livros  da  biblioteca,  a  resposta  foi  unânime, 

 todos  os  alunos  responderam  que  sim.  E  este  é  um  fator  positivo,  pois  é  missão  da 

 biblioteca  “fazer  nascer  no  aluno  o  interesse,  germinar  a  curiosidade  e  fazê-lo  voltar  a 

 outros  livros  [...]  o  retorno  de  seus  leitores  em  busca  de  novos  conhecimentos  e  emoções.” 

 (CÔRTE;  BANDEIRA,  2011,  p.  9).  A  biblioteca  escolar,  nesse  sentido,  se  consolida  como 

 espaço  que  de  fato  contribui  para  o  processo  de  promoção  da  leitura  literária,  garantindo  o 

 acesso à informação e às obras. 

 Sobre  a  leitura  realizada  na  intervenção,  quando  perguntados  sobre  o  autor 

 Machado  de  Assis,  a  maioria  relatou  já  ter  ouvido  falar  sobre  ele,  e  quando  perguntados 

 sobre  a  narrativa  em  si,  todos  afirmaram  ter  gostado  da  leitura  e  que  não  tiveram 

 dificuldade  para  entendê-la.  As  respostas  apresentadas  permitem  confirmar  a  importância 

 da  mediação  da  leitura  literária,  posto  que,  ainda  que  não  se  tratasse  de  um  escritor 

 totalmente  desconhecido  pela  turma,  provavelmente,  sua  obra  sequer  seria  buscada  pela 

 maioria dos alunos, em razão das peculiaridades, sobretudo da linguagem. 

 Diante  das  vivências  obtidas  com  as  ações  desenvolvidas,  especialmente  no 

 contexto de uma pandemia, é pertinente terminar este capítulo com a seguinte citação: 

 [...]  a  biblioteca  pode  ser  livre,  sair  de  suas  paredes,  ser  nômade,  alcançar  as 
 pessoas,  e  até  se  desintegrar  para  atingir  possíveis  leitores.  A  realização 
 profissional  de  um  bibliotecário  não  deve  implicar  em  estantes  cheias  de  livros 
 organizados,  livros  que  voltam  intocáveis,  sem  riscos,  amassados,  isto  não 
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 corresponde  à  realidade,  a  realidade  precisa  ser  vivida  e  vivenciada.”  (DIAS; 
 PALHARES, 2019, p. 64). 

 Esta  citação  de  Dias  e  Palhares  (2019)  define  bem  o  que  foi  vivido  durante  o 

 desenvolvimento  desta  pesquisa,  pois  foi  preciso  buscar  adequação  à  realidade,  povoar 

 ambientes  até  então  obscuros,  para  conseguir  ler  e  realizar  mediação  de  leitura  literária,  em 

 formatos  virtuais.  A  biblioteca  precisou  ultrapassar  suas  paredes  físicas,  indo  além  de 

 acervos  impressos,  organizados  em  estantes.  Ela  se  fez  presente  em  seu  papel  fundamental, 

 o  de  possibilitar  o  acesso  à  informação,  em  qualquer  que  seja  o  formato.  E  a  realização 

 profissional  da  bibliotecária  proponente  da  pesquisa  e  mediadora  de  leitura  literária  se  fez 

 diante do novo, superando os desafios de formar leitores, nos novos e possíveis espaços. 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 As  considerações  finais  é  a  parte  da  dissertação  em  que  se  retoma  a  hipótese  e  os 

 objetivos  propostos,  de  forma  a  verificar  se  a  hipótese  se  confirmou  e  se  os  objetivos  foram 

 alcançados,  contemplando  as  respostas  aos  questionamentos  que  formaram  o  problema  da 

 pesquisa.  No  início  da  investigação  aqui  apresentada,  foi  estabelecida  uma  hipótese  e  as 

 intervenções  realizadas  a  confirmaram.  A  pesquisa  de  campo  comprovou  que,  por  meio  da 

 mediação  feita  pelo  bibliotecário,  em  parceria  com  o  professor,  é  possível  ampliar  as 

 possibilidades  de  acesso  à  leitura  e  proporcionar  aos  alunos  experiências  ímpares  do 

 universo  literário.  Confirmou-se,  desse  modo,  que  o  bibliotecário  é  um  importante  aliado 

 do  professor  e  pode  contribuir  muito  na  realização  de  inúmeras  atividades  de  promoção  da 

 leitura literária. 

 Promover  o  incentivo  à  leitura  literária  de  clássicos,  objetivando  a  formação  do 

 leitor  de  literatura,  não  é  tarefa  fácil.  Entretanto,  confirmando  que  isso  é  possível,  houve 

 participação  produtiva  de  alunos,  professoras,  estagiários  e  licenciandos  bolsistas,  nas 

 intervenções realizadas durante a pesquisa de campo. 

 É  válido  observar  que  os  efeitos  das  ações  de  leitura  literária  desenvolvidas  são 

 imensuráveis,  tendo  em  vista  que,  ao  lidar  com  as  subjetividades  dos  sujeitos  envolvidos  e 

 investir  na  metodologia  que  foi  adotada,  não  é  possível  coletar  dados  concretos,  nem 

 acessar  com  exatidão  elementos  que  comprovem  a  eficácia  da  prática.  No  entanto,  os 

 dados  coletados  revelaram  que  se  cumpriu  com  o  objetivo  proposto  de  desenvolver  um 

 trabalho  dinâmico,  de  forma  a  permitir  o  acesso  à  leitura  de  clássicos,  na  perspectiva  da 

 formação do leitor literário. 

 A  ideia  de  que  a  leitura  de  obras  clássicas  é  chata  e  cansativa,  por  se  tratar  de 

 produções  com  aspectos  distantes  da  realidade  atual,  pode,  portanto,  não  proceder.  Pela 

 pesquisa  empreendida,  comprovou-se  que,  por  meio  de  um  trabalho  articulado,  planejado  e 

 desenvolvido  com  a  parceria  entre  o  professor  e  o  bibliotecário,  considerando  o 

 público-alvo  da  ação,  é  possível  realizar  uma  mediação  de  leitura  literária  profícua,  capaz 

 de favorecer o envolvimento e o interesse dos jovens leitores. 

 Cumpre  destacar,  todavia,  que  a  formação  desse  leitor  não  se  dá  em  um 

 determinado  momento.  Trata-se  de  um  processo  contínuo,  que  se  concretiza  com  novas 
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 propostas,  conforme  os  desafios  que  se  apresentam.  Dadas  as  circunstâncias  do  ensino 

 remoto,  devido  à  pandemia,  teve-se  que  encarar  novos  desafios  para  conseguir  promover  as 

 intervenções  de  leituras  literárias,  objetivadas  neste  trabalho.  E  um  dos  aspectos 

 comprovados  foi  que  até  mesmo  as  adversidades  que  muitas  vezes  surgem  no  trabalho  dos 

 mediadores  de  leitura  –  sejam  eles  bibliotecários  ou  professores  –  podem  contribuir  para  o 

 processo  de  formação  de  leitores,  já  que  a  conjuntura  na  qual  ocorre  o  acesso  do  leitor  à 

 obra  também  influencia  na  construção  de  sentido  da  leitura.  Desse  modo,  é  possível  inferir 

 que  o  fato  de  as  narrativas  de  Machado  de  Assis  terem  sido  lidas  pelos  participantes  da 

 pesquisa,  por  intermédio  de  plataformas  digitais,  em  um  contexto  de  ápice  de  uma 

 pandemia,  certamente  influenciou  nas  maneiras  como  os  enredos  foram  percebidos  e 

 promoveu  uma  consciência  leitora  ampliada,  em  relação  a  uma  assentada  em  um  contexto 

 de  leitura,  livre  dos  desafios  que  a  pandemia  da  Covid-19  impôs  a  todos:  bibliotecários, 

 professores e estudantes. 

 E  em  se  tratando  de  desafios  para  a  formação  de  leitores,  é  fato  que  um  deles,  de 

 natureza  abrangente,  advém  da  ausência  de  fomento  à  leitura  no  Brasil.  Desde  tempos 

 antigos  até  o  atual  contexto  social  e  político,  não  se  tem  a  democratização  da  leitura  no 

 país.  A  leitura  não  perpassa  todas  as  classes  sociais,  o  acesso  ao  livro  é  dificultado,  posto 

 que  não  há  priorização  de  políticas  públicas  educacionais  e  de  leitura.  Essa  realidade  tem 

 demandado  esforços  e  investimento  na  criatividade  por  parte  dos  profissionais  mediadores 

 da  leitura,  como  o  bibliotecário  e  o  professor,  na  busca  de  alternativas  para  conseguir 

 promover o acesso dos alunos ao livro. 

 No  caso  da  pesquisa  aqui  apresentada,  a  exploração  de  algumas  metodologias 

 previstas  inicialmente,  como  o  uso  do  “Biblio-carro-literário”,  na  promoção  de  leitura 

 literária,  com  “rodas  de  leitura”,  “hora  do  conto”,  entre  outras  atividades,  nos  vários 

 espaços  da  escola,  tendo  como  base  os  universos  da  biblioteca  e  da  sala  de  aula,  precisou 

 ser  abortada,  pelo  motivo  já  destacado.  Um  novo  plano  de  pesquisa  de  campo  foi  elaborado 

 e  outras  metodologias  foram  planejadas,  para  viabilizar  o  encontro  dos  alunos  com  as 

 narrativas selecionadas, em formato virtual. 

 Vale  ressaltar  que,  para  a  alteração  das  metodologias,  um  dos  entraves 

 encontrados  pela  bibliotecária  proponente  desta  pesquisa  foi  permitir-se  mudar  e  aderir  ao 

 novo.  Abrir  mão  da  ideia  inicial  de  utilizar  livros  impressos  da  biblioteca  na  realização 

 pesquisa,  experimentando  as  potencialidades  do  “Biblio-carro-literário”,  trouxe 



 80 

 inquietações,  mas  também  desafiou  a  pensar  em  outros  meios  para  oferecer  obras  clássicas 

 a  alunos  da  Educação  Básica,  considerando  e  respeitando  o  momento  vivido  e  os  direitos 

 autorais.  Aderiu-se,  portanto,  a  uma  nova  possibilidade  de  promoção  da  leitura  literária, 

 recorrendo-se a obras encontradas em uma biblioteca digital, o Domínio Público. 

 Além  de  evidenciar  as  contribuições  das  tecnologias  da  informação  e  da 

 comunicação,  para  as  ações  no  espaço  escolar  e  das  bibliotecas,  essa  situação  mostra  que  é 

 possível  e,  muitas  vezes,  necessário  desapegar-se  dos  recursos  e  das  estratégias 

 costumeiras  e  reinventar  maneiras  possíveis  para  o  alcance  do  objetivo  de  promover  a 

 leitura.  Se  os  mediadores  de  leitura  restringem  sua  atuação  a  estratégias  atreladas  ao 

 tradicional, novas e efetivas práticas não são exercidas. 

 Na  investigação  realizada,  o  investimento  no  novo  foi  determinante  para  o  alcance 

 dos  objetivos  propostos  e  a  obtenção  de  respostas  aos  questionamentos  do  problema  de 

 pesquisa.  Com  as  intervenções,  tanto  nas  turmas  de  alunos  do  5º  ano  do  Ensino 

 Fundamental,  quanto  no  grupo  de  participantes  do  projeto  de  ensino,  foi  produtiva  a 

 mediação  da  leitura  de  clássicos  da  literatura,  pois  todos  os  envolvidos  tiveram  acesso  às 

 duas  narrativas  de  Machado  de  Assis,  sendo-lhes  assegurado  o  direito  de  ler  e  de  discutir 

 cada  uma  delas.  Embora  em  formato  diferente  do  habitual,  houve,  efetivamente,  um 

 trabalho  articulado  entre  profissionais  atuantes  na  biblioteca  e  na  sala  de  aula,  na 

 perspectiva da formação do leitor literário. 

 Nesse  sentido,  é  importante  destacar  a  relevância  dos  trabalhos  realizados  na 

 biblioteca,  como  foi  possível  observar  por  meio  da  atuação  da  pesquisadora  proponente  da 

 pesquisa,  que  é  bibliotecária  e  que  planejou  e  coordenou  todas  as  intervenções,  e  da 

 pedagoga  e  Mestre  em  Educação,  que  é  servidora  da  BSCEPAE,  que  participou  de  uma  das 

 intervenções  e  contribuiu,  consideravelmente,  para  a  proposição  deste  estudo,  partilhando 

 de  seus  ideais  com  a  pesquisadora,  valendo-se  de  seus  referenciais  formativos  e  lançando 

 mão de sua experiência profissional. 

 De  grande  relevância  foi  também  o  auxílio  da  professora  de  Língua  Portuguesa 

 das  turmas  do  5º  ano  do  Ensino  Fundamental,  que  se  dispôs  a  trabalhar  com  obras  clássicas 

 machadianas  durante  as  intervenções.  Muito  importante  foi,  ainda,  a  abertura  oferecida 

 pelas  professoras  do  Departamento  de  Língua  Portuguesa  do  Cepae,  para  que  duas 

 intervenções fossem realizadas, por meio do projeto de ensino “Exercícios de ser leitor”. 
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 Cabe  ressaltar,  sobretudo,  a  assertividade  que  se  teve  em  trabalhar  as  obras 

 machadianas.  Obras  clássicas  escritas  em  tempos  antigos,  mas  tão  atuais  nas  temáticas  que 

 abarcam,  além  de  envolventes  em  seus  enredos,  com  suas  personagens  e  os  contextos 

 retratados.  Nas  intervenções,  as  narrativas  trabalhadas  possibilitaram  ricas  e  extensas 

 discussões.  Ao  ler  Machado  de  Assis,  foi  possível  perceber  que  é  impossível  cair  no 

 enfado,  uma  vez  que  se  trata  de  obras  capazes  de  fazer  com  que  o  indivíduo  reflita  sobre 

 questões relativas à vida e à sociedade em um todo, retirando-o de seu lugar comum. 

 Desse  modo,  além  do  objetivo  geral  –  de  incentivar  a  leitura  literária  de  clássicos, 

 na  perspectiva  de  encontrar  possibilidades  para  a  promoção  do  acesso  a  obras  clássicas,  na 

 Educação  Básica,  por  meio  de  atividades  que  envolvam  alunos  e  profissionais  atuantes  na 

 biblioteca  e  na  sala  de  aula  –,  todos  os  objetivos  específicos  foram  alcançados:  a) 

 possibilitar  aos  alunos  envolvidos  na  pesquisa  o  acesso  à  leitura  de  clássicos  da  literatura; 

 b)  identificar  possibilidades  para  a  realização  de  um  trabalho  articulado  entre  biblioteca  e 

 sala  de  aula,  na  escola  campo  da  pesquisa;  c)  Promover  atividades  de  incentivo  à  leitura 

 literária  de  obras  clássicas  através  da  mediação  realizada  pelo  bibliotecário  e  pelo 

 professor. 

 Já  os  objetivos  de  contribuir  com  os  estudos  na  área  da  Educação  e  da 

 Biblioteconomia,  por  meio  da  pesquisa  sobre  a  leitura  de  obras  clássicas  da  literatura,  no 

 Centro  de  Ensino  e  Pesquisa  Aplicada  à  Educação,  envolvendo  alunos  dos  anos  iniciais  do 

 Ensino  Fundamental  e  profissionais  atuantes  na  biblioteca  escolar  e  na  sala  de  aula,  e  de 

 desenvolver  um  Produto  Educacional  que  venha  a  se  tornar  referência  para  um  trabalho 

 integrado  entre  os  profissionais  atuantes  nas  bibliotecas  escolares  e  nas  salas  de  aula,  da 

 Educação  Básica,  foram  alcançados  parcialmente,  visto  que  só  poderão  ser  atingidos  (ou 

 não)  a  longo  prazo.  Tendo  a  dissertação  e  o  Produto  Educacional  disponibilizados  para 

 pesquisa  e  uso,  espera-se  que  estes  contribuam  potencialmente  com  os  futuros  estudos  e 

 práticas intervencionais da área da Educação e da Biblioteconomia. 

 Para  o  desenvolvimento  de  novas  pesquisas  sobre  a  temática,  sugere-se  a 

 realização  de  estudos  de  incentivo  à  leitura  literária  de  clássicos,  que  possibilitem  a 

 formação  do  leitor  literário,  nas  várias  etapas  da  Educação  Básica  e  também  estudos  sobre 

 a  proficuidade  do  trabalho  de  mediação  da  leitura  literária,  nascido  da  parceria  entre  o 

 professor e o bibliotecário, nos ambientes da biblioteca e da sala de aula. 
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 Por  fim,  é  válido  destacar  que  a  biblioteca  escolar  do  Cepae-UFG  conta  com  uma 

 estrutura  física  e  profissional  adequada,  o  que  a  difere  da  realidade  das  escolas  brasileiras 

 que,  em  sua  maioria,  não  possuem  bibliotecas  e  profissionais  habilitados.  Outro  fator  a  se 

 destacar  é  o  reconhecimento  da  importância  do  investimento  na  formação  do  leitor 

 literário,  por  parte  do  corpo  docente,  do  bibliotecário  e  dos  demais  profissionais  atuantes 

 na  biblioteca,  que  entendem  o  seu  papel  como  partícipes  das  ações  pedagógicas  da 

 instituição.  Sem  o  (re)conhecimento  do  potencial  destes  profissionais,  como  aliados  da  sala 

 de  aula,  a  execução  de  ações  de  promoção  da  leitura,  em  parceria  entre  biblioteca  e  sala  de 

 aula, bibliotecário e professor tornam-se difíceis de serem concretizadas. 

 Muito  há  de  ser  feito  para  a  estruturação  e  a  consolidação  das  bibliotecas 

 escolares  brasileiras  e  para  a  garantia  de  profissionais  bibliotecários  nesses  espaços. 

 Espera-se  que  as  leis  em  prol  da  biblioteca  escolar,  como  a  Lei  nº  12.244,  de  2010,  que 

 trata  da  universalização  da  biblioteca  escolar,  nas  instituições  de  ensino  do  país,  sejam 

 cumpridas  e  que  a  luta  por  esta  causa  continue.  Só  contando  com  boas  bibliotecas  escolares 

 e  com  profissionais  habilitados  é  possível  oferecer  bons  trabalhos  de  mediação  de  leitura 

 literária. 

 Conclui-se  que  a  biblioteca  escolar,  enquanto  aliada  da  sala  de  aula,  tem  grande 

 relevância  para  os  trabalhos  de  mediação  da  leitura  literária  de  clássicos,  pois,  possuindo 

 material  informacional  relevante  –  como  é  o  caso  da  BSCEPAE  –,  ela  garante  o  acesso  às 

 obras  necessárias  para  trabalhos  profícuos,  com  a  parceria  entre  o  bibliotecário  e  o 

 professor, na perspectiva da formação do leitor literário. 
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 APÊNDICES 

 APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  - TCLE 

 - PARA PAIS E RESPONSÁVEIS 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

 CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE – 

 PARA PAIS E RESPONSÁVEIS 
 (São duas cópias deste mesmo documento: uma cópia assinada é entregue a pesquisadora e a outra cópia é sua) 

 Você,  ............................................................................................................................ 

 na  qualidade  de  responsável  pelo/a 

 ..............................................................................................,  está  sendo  convidado  (a)  a 

 consentir  que  o(a)  menor  participe,  como  voluntário/a,  da  pesquisa  intitulada  “A  leitura 

 literária  de  clássicos,  dinamizada  a  partir  de  dois  ambientes:  a  biblioteca  a  sala  de  aula”. 

 Meu  nome  é  Karla  Rodrigues  da  Silva  ,  sou  a  pesquisadora  responsável  e  minha  área  de 

 atuação  é  em  Ensino  na  Educação  Básica  .  Após  receber  os  esclarecimentos  e  as 

 informações  a  seguir,  se  você  consentir  a  participação  de  seu/sua  filho/a  neste  estudo, 

 assine  ao  final  deste  documento,  que  está  impresso  em  duas  vias,  sendo  que  uma  delas  é 

 sua e a outra ficará comigo. 

 Esclareço  que  em  caso  de  recusa  na  participação,  não  haverá  penalização  para 

 nenhuma  das  partes.  Mas  se  houver  aceite,  as  dúvidas  sobre  a  pesquisa  poderão  ser 

 esclarecidas  pela  pesquisadora  responsável,  via  e-mail  rodrigues.krs@hotmail.com  ou 

 através  do  seguinte  contato  telefônico:  (064)  98115-1944  ,  inclusive  com  possibilidade  de 

 ligação  a  cobrar.  Ao  persistirem  as  dúvidas  sobre  os  direitos  do/a  seu/sua  filho/a  como 

 participante  desta  pesquisa,  você  também  poderá  fazer  contato  com  o  Comitê  de  Ética  em 

 Pesquisa  da  Universidade  Federal  de  Goiás,  pelo  telefone  (062)  3521-1215,  de  segunda  a 

 sexta-feira,  no  período  matutino.  "O  Comitê  de  Ética  da  Universidade  Federal  de  Goiás 

 (CEP-UFG)  é  independente,  com  função  pública,  de  caráter  consultivo,  educativo  e 
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 deliberativo,  criado  para  proteger  o  bem-estar  dos/das  participantes  da  pesquisa,  em  sua 

 integridade  e  dignidade,  visando  contribuir  no  desenvolvimento  da  pesquisa  dentro  de 

 padrões éticos vigentes. 

 Caso  ocorra  algum  dano  e/ou  gasto,  o  direito  a  pleitear  indenização  e/ou 

 ressarcimento  para  reparação  imediata  ou  futuro,  decorrentes  da  cooperação  com  a 

 pesquisa, está garantido em Lei. 

 1 Informações Importantes sobre a Pesquisa: 

 O  motivo  para  realização  desta  pesquisa  é  de  estudar  e  aprofundar  o  conhecimento 

 sobre  o  incentivo  da  leitura  de  clássicos  da  literatura  com  os  alunos  do  CEPAE,  por  meio 

 de  atividades  que  envolvam  alunos  e  profissionais  atuantes  na  biblioteca  e  na  sala  de  aula, 

 para a promoção do conhecimento e a formação de leitores na Educação Básica 

 A  participação  de  seu/sua  filho/a  é  importante  para  a  realização  da  pesquisa  “A 

 LEITURA  LITERÁRIA  DE  CLÁSSICOS,  DINAMIZADA  A  PARTIR  DE  DOIS 

 AMBIENTES:  A  BIBLIOTECA  E  A  SALA  DE  AULA”  .  Caso  seu/sua  filho/a  se  sinta 

 constrangido/a,  é  garantida  a  total  liberdade  para  se  recusar  participar  ou  retirar  seu 

 consentimento  a  qualquer  momento,  sem  penalidade  alguma.  A  participação  na  pesquisa 

 será  voluntária.  Portanto,  não  haverá  despesas  pessoais  ou  gratificação  financeira 

 decorrente  da  participação.  Caso  ocorra  algum  dano,  o  direito  a  pleitear  indenização  para 

 reparação  imediata  ou  futuro,  decorrentes  da  cooperação  com  a  pesquisa  está  garantido  em 

 Lei.  O  sigilo  e  anonimato  da  sua  autorização  e  da  participação  da  criança  (ou  adolescente) 

 na pesquisa será preservada. 

 A  divulgação  do  nome  dele/a  somente  acontecerá  se  for  permitida  por  você, 

 solicito que  rubrique  no parêntese abaixo a opção  de sua preferência: 

 (  )  Permito  a  identificação  do/da  meu/minha  filho/a  nos  resultados  publicados  da 
 pesquisa. 

 (  )  Não  permito  a  identificação  do/da  meu/minha  filho/a  nos  resultados  publicados  da 
 pesquisa. 

 1.2 Consentimento da Participação na Pesquisa: 

 Eu  …………………………………………………………..,  abaixo  assinado,  autorizo 

 meu/minha  filho/a  …………………………………………..………………,  a  participar  da 
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 pesquisa  intitulada  “A  LEITURA  LITERÁRIA  DE  CLÁSSICOS,  DINAMIZADA  A 

 PARTIR  DE  DOIS  AMBIENTES:  A  BIBLIOTECA  E  A  SALA  DE  AULA”.  Informo  ter 

 mais  de  18  anos  de  idade  e  destaco  que  a  participação  dele/a  nesta  pesquisa  é  de  caráter 

 voluntário.  Fui  devidamente  informado/a  e  esclarecido/a  pela  pesquisadora  responsável 

 Karla  Rodrigues  da  Silva  sobre  a  pesquisa,  os  procedimentos  e  métodos  nela  envolvidos, 

 assim  como  os  possíveis  riscos  e  benefícios  decorrentes  de  minha  participação  no  estudo. 

 Foi-me  garantido  que  posso  retirar  meu  consentimento  a  qualquer  momento,  sem  que  isto 

 leve  a  qualquer  penalidade.  Declaro,  portanto,  que  concordo  com  a  minha  participação  no 

 projeto de pesquisa acima descrito. 

 Goiânia, ........ de ............................................ de ............... 

 ___________________________________________________________________ 

 Assinatura por extenso do(a) responsável 

 ____________________________________________________________________ 

 Assinatura por extenso da pesquisadora responsável 

 ______________________________________________________________ 

 Testemunha 1 

 ______________________________________________________________ 

 Testemunha 2 
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 APÊNDICE B - TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - (TALE) 

 PARA O(A) ALUNO(A) - MENOR DE 18 ANOS 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

 CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

 TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - (TALE) 

 PARA O(A) ALUNO(A) - MENOR DE 18 ANOS 

 (São duas cópias deste mesmo documento: uma cópia assinada é entregue a pesquisadora e a outra cópia é 
 sua) 

 Você  está  sendo  convidado(a)  a  participar,  como  voluntário(a),  da  pesquisa  “A 

 leitura  literária  de  clássicos,  dinamizada  a  partir  de  dois  ambientes:  a  biblioteca  e  a  sala  de 

 aula”.  Meu  nome  é  Karla  Rodrigues  da  Silva,  sou  a  pesquisadora  responsável  por  essa 

 pesquisa. Abaixo vou lhe dar alguns esclarecimentos sobre ela. 

 a)  O  objetivo  da  pesquisa  é  incentivar  a  leitura  de  clássicos  da  literatura,  por  meio  de 

 atividades  que  envolvam  alunos  do  Ensino  Fundamental  e  profissionais  atuantes  na 

 biblioteca e na sala de aula. 

 b)  Para  a  realização  da  pesquisa,  é  muito  importante  que  você  participe  das  atividades  que 

 desenvolveremos  de  forma  remota  (lendo/respondendo/preenchendo/brincando  e  enviando 

 de volta as respostas). 

 c)  Se  você  não  estiver  gostando  de  participar  da  atividade,  se  estiver  achando  chato,  se 

 ficar  cansado/a  ou  se  ficar  irritado/a  ,  poderá  desistir  de  participar  da  pesquisa  em 

 qualquer momento e, se isso acontecer, não haverá nenhum castigo ou reprimenda. 

 d) Se você quiser participar, vai ser muito legal  . 
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 e) Você não vai receber nenhum dinheiro  para participar dessa pesquisa. 

 f)  Se  você  quiser  participar  da  pesquisa,  mas  tiver  qualquer  dúvida,  poderá  ligar  para  mim, 

 a pesquisadora  Karla Rodrigues da Silva  a cobrar,  no telefone  (064) 98115-1944  . 

 g)  Se  tiver  dúvidas  sobre  seus  direitos,  você  poderá  ligar  no  Comitê  de  Ética  em 

 Pesquisa  da Universidade Federal de Goiás, pelo telefone  (62)3521-1215. 

 h) Nessa pesquisa, ninguém vai ouvir a sua voz  e  ninguém vai saber o seu nome. 

 i)  Se  você  achar  que  a  pesquisa  não  foi  legal,  que  alguém  não  respeitou  o  seu  direito, 

 poderá pedir indenização  e isso está garantido em  lei. 

 j) As pessoas só verão fotos da atividade em que você apareça, se você autorizar. 

 1.2 Assentimento da Participação na Pesquisa: 

 Eu, ...................................................................................................................................... 

 Concordo (  )  Não concordo (  ) 

 Eu  entendi  tudo  o  que  vai  acontecer  na  pesquisa,  as  coisas  boas  e  ruins  que  podem 

 acontecer, se eu participar. 

 Sim (  )  Não  (  ) 
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 Eu  entendi  que  posso  desistir  de  participar  da  pesquisa  em  qualquer  momento  e  que  não 

 vou sofrer qualquer castigo por isso. 

 Sim (  )  Não  (  ) 

 Eu  autorizo  usar  fotos  da  atividade  em  que  eu  apareça  na  pesquisa  e  no  produto 

 educacional da pesquisadora. 

 Sim (  )  Não (  ) 

 Eu  autorizo  usar  os  dados  do  questionário  que  respondi  e  enviei  para  fins  da  pesquisa  e  no 

 produto educacional da pesquisadora. 

 Sim (  )  Não  (  ) 

 Eu  autorizo  usar  a  gravação  da  atividade  feita  pelo  meet,  minhas  respostas  pelo  chat  e  que 

 eu apareça na pesquisa e no produto educacional da pesquisadora. 

 Sim (  )  Não  (  ) 

 Declaro,  portanto,  que  concordo  com  a  minha  participação  no  projeto  de  pesquisa 

 acima descrito. (   ) 

 Goiânia, ........ de ............................................ de .............. 

 __________________________________________________________ 

 Assinatura por extenso do(a) participante 

 ___________________________________________________________ 

 Assinatura por extenso da pesquisadora responsável 
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 APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 PARA PARTICIPANTES MAIORES DE 18 ANOS 

 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 PARA PARTICIPANTES MAIORES DE 18 ANOS 

 (São duas cópias deste mesmo documento: uma cópia assinada é entregue a pesquisadora e a outra cópia é sua) 

 Você  está  sendo  convidado  (a)  a  participar,  como  voluntário  (a),  da  pesquisa 

 intitulada:  A  leitura  literária  de  clássicos,  dinamizada  a  partir  de  dois  ambientes:  a 

 biblioteca  e  a  sala  de  aula.  Meu  nome  é  Karla  Rodrigues  da  Silva,  sou  a  pesquisadora 

 responsável  e  minha  área  de  atuação  é  a  Educação  Básica.  Após  receber  os  esclarecimentos 

 e  as  informações  a  seguir,  se  você  aceitar  fazer  parte  do  estudo,  assine  ao  final  deste 

 documento,  que  está  impresso  em  duas  vias,  sendo  que  uma  delas  é  sua  e  a  outra  ficará 

 comigo.  Esclareço  que  em  caso  de  recusa  na  participação,  em  qualquer  etapa  da  pesquisa, 

 você  não  será  penalizado  (a)  de  forma  alguma.  Mas  se  aceitar  participar,  as  dúvidas  sobre  a 

 pesquisa  poderão  ser  esclarecidas  pelo  (a)  pesquisador  (a)  responsável,  via  e-mail 

 rodrigues.krs@hotmal.com  e,  através  do(s)  seguinte(s)  contato(s)  telefônico(s): 

 (064)981151944,  inclusive  com  possibilidade  de  ligação  a  cobrar.  Ao  persistirem  as 

 dúvidas  sobre  os  seus  direitos  como  participante  desta  pesquisa,  você  também  poderá  fazer 

 contato  com  o  Comitê  de  Ética  em  Pesquisa  da  Universidade  Federal  de  Goiás,  pelo 

 telefone  (62)3521-1215,  que  é  a  instância  responsável  por  dirimir  as  dúvidas  relacionadas 

 ao  caráter  ético  da  pesquisa.  O  Comitê  de  Ética  em  Pesquisa  da  Universidade  Federal  de 

 Goiás  (CEP-UFG)  é  independente,  com  função  pública,  de  caráter  consultivo,  educativo  e 

 deliberativo,  criado  para  proteger  o  bem-estar  dos/das  participantes  da  pesquisa,  em  sua 

 integridade  e  dignidade,  visando  contribuir  no  desenvolvimento  da  pesquisa  dentro  de 

 padrões éticos vigentes. 
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 O  trabalho  tem  como  objetivo  geral  incentivar  a  leitura  de  obras  clássicas  através  de 

 ações  de  promoção  literária.  Você  será  convidado  a  participar  dos  encontros  literários 

 através  da  plataforma  meet  e  também  a  responder  um  questionário.  Você  tem  direito  ao 

 ressarcimento  das  despesas  decorrentes  da  cooperação  com  a  pesquisa,  inclusive  transporte 

 e  alimentação,  se  for  o  caso,  e  a  pleitear  indenização  em  caso  de  danos,  conforme  previsto 

 em  Lei.  Se  você  não  quiser  que  seu  nome  seja  divulgado,  está  garantido  o  sigilo  que 

 assegure  a  privacidade  e  o  anonimato.  As  informações  desta  pesquisa  serão  confidenciais  e 

 serão  divulgadas  apenas  em  eventos  ou  publicações  científicas.  Estou  ciente  dos  riscos 

 desta  pesquisa,  entre  eles  destaca-se  :  o  cansaço  para  executar  as  atividades  propostas  pela 

 pesquisa,  constrangimento  e  riscos  emocionais,  como  os  potenciais,  individuais  ou 

 coletivos,  e  comprometo-me  com  o  máximo  de  benefícios  que  esta  pesquisa  pode  trazer  ao 

 campo científico que se propõe. 

 Durante  todo  o  período  da  pesquisa  e  na  divulgação  dos  resultados,  sua  privacidade 

 será  respeitada,  ou  seja,  seu  nome  ou  qualquer  outro  dado  ou  elemento  que  possa,  de 

 alguma  forma,  identificar-lhe,  será  mantido  em  sigilo.  Todo  material  ficará  sob  minha 

 guarda  por  um  período  mínimo  de  cinco  anos.  Para  condução  da  entrevista  é  necessário  o 

 seu  consentimento  para  utilização  da  gravação.  Faça  uma  rubrica  entre  os  parênteses  da 

 opção que valida sua decisão: 

 (  ) Permito a utilização dos dados da gravação da plataforma meet. 

 (  ) Não permito a utilização dos dados da gravação da plataforma  Meet  . 

 As  gravações  serão  utilizadas  na  transcrição  e  análise  dos  dados,  sendo  resguardado 

 o  seu  direito  de  ler  e  aprovar  as  transcrições.  Pode  haver  necessidade  de  utilizarmos  sua 

 voz em publicações. Faça uma rubrica entre os parênteses da opção que valida sua decisão: 

 (  ) Autorizo o uso de minha voz em publicações. 

 (  ) Não autorizo o uso de minha voz em publicações. 

 Sobre o questionário enviado por e-mail e as respostas escritas no chat do meet. 
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 (  )  Permito  a  utilização  e  divulgação  da  minha  opinião  nos  resultados 

 publicados da pesquisa. 

 (  )  Não  permito  a  utilização  e  divulgação  da  minha  opinião  nos  resultados 

 publicados da pesquisa. 

 Pode  haver  também  a  necessidade  de  utilizarmos  sua  opinião  em  publicações,  faça 

 uma rubrica entre os parênteses da opção que valida sua decisão: 

 (  )  Permito  a  divulgação  da  minha  opinião  nos  resultados  publicados  da 

 pesquisa. 

 (  )  Não  permito  a  divulgação  da  minha  opinião  nos  resultados  publicados  da 

 pesquisa. 

 Pode  haver  também  a  necessidade  de  utilizarmos  sua  imagem  em  publicações,  faça 

 uma rubrica entre os parênteses da opção que valida sua decisão: 

 (  )  Permito  a  divulgação  da  minha  imagem  nos  resultados  publicados  da 

 pesquisa. 

 (  )  Não  Permito  a  divulgação  da  minha  imagem  nos  resultados  publicados  da 

 pesquisa. 

 Solicito  autorização  para  utilização  dos  dados  em  pesquisas  futuras.  Para  validar 

 sua decisão, faça uma rubrica entre os parênteses abaixo: 

 (  ) Permito a utilizar esses dados para pesquisas futuras. 

 (  ) Não Permito a utilizar esses dados para pesquisas futuras. 

 Declaro  que  os  resultados  da  pesquisa  serão  tornados  públicos,  sejam  eles 

 favoráveis ou não. 

 1.2 Consentimento da Participação na Pesquisa: 

 Eu,  .................................................................................................................,  abaixo 

 assinado,  concordo  em  participar  do  estudo  intitulado  A  leitura  literária  de  clássicos, 
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 dinamizada  a  partir  de  dois  ambientes:  a  biblioteca  e  a  sala  de  aula.  Informo  ter  mais  de  18 

 anos  de  idade  e  destaco  que  minha  participação  nesta  pesquisa  é  de  caráter  voluntário.  Fui 

 devidamente  informado  (a)  e  esclarecido  (a)  pela  pesquisadora  responsável  Karla 

 Rodrigues  da  Silva  sobre  a  pesquisa,  os  procedimentos  e  métodos  envolvidos,  assim  como 

 os  possíveis  riscos  e  benefícios  decorrentes  de  minha  participação  no  estudo.  Foi-me 

 garantido  que  posso  retirar  meu  consentimento  a  qualquer  momento,  sem  que  isto  leve  a 

 qualquer  penalidade.  Declaro,  portanto,  que  concordo  com  a  minha  participação  no  projeto 

 de pesquisa acima descrito. 

 Goiânia, ........ de ............................................ de ............... 

 ___________________________________________________________________ 

 Assinatura por extenso do(a) participante 

 __________________________________________________________________ 

 Assinatura por extenso do(a) pesquisador(a) responsável 

 *Inserir caixa para coleta de digital  para participante iletrado 

 * Se o (a) participante  for iletrado (a), acrescentar local 

 para assinatura de duas testemunhas 
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 APÊNDICE D - ATIVIDADE DIAGNÓSTICA 
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 APÊNDICE E – ROTEIRO DE PESQUISA E QUESTIONÁRIO APLICADO AOS 

 ALUNOS DOS QUINTOS ANOS 

 CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

 LÍNGUA PORTUGUESA - 5º ANO 

 QUARTA  ESCALA 

 ROTEIRO ESPECIAL – COLABORAÇÃO EM PESQUISA DE MESTRADO 

 DATA DE ENVIO: 29 de abril de 2021 

 DATA DE ENTREGA: 31 de maio de 2021 

 Professora: Joyce e Mestranda Karla Rodrigues da Silva 

 Aluno(a): __________________________________________________ 5º ano  Turma: ___ 
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 Para começo de conversa 

 A  narrativa  “Um  Apólogo”,  também  conhecida  como  “A  agulha  e  a  linha”,  foi 

 escrita  pelo  autor  Machado  de  Assis  e  publicada  pela  primeira  vez  no  ano  de  1896.  Quando 

 voltarmos  às  aulas  presenciais,  você  poderá  conhecer/ler  o  livro  que  contém  esse  apólogo  e 

 que está disponível na biblioteca da escola. 

 Você  sabe  o  que  é  um  apólogo?  Apólogo  é  um  gênero  narrativo  em  que  seres 

 inanimados  (sem  vida)  são  personificados  (possuem  características  e/ou  agem  como 

 pessoas).  No  caso  do  apólogo  que  vamos  ler,  a  linha  e  a  agulha  conversam,  o  que  é 

 incomum, pois na vida real, linha e agulha não têm vida, por isso, não podem conversar. 

 Leia  sem  pressa,  aprecie  cada  frase,  imagine  cada  cena  e  viaje  por  essa  história!  E 

 caso  você  não  conheça  o  significado  de  algumas  palavras  do  texto,  sugiro  que  use  um 

 dicionário. 

 Um Apólogo 

 Autor: Machado de Assis 

 Ilustrações: Fernando Vilela 

 ERA UMA VEZ uma agulha, que disse a um novelo de linha: 

 –  Por  que  está  você  com  esse  ar,  toda  cheia  de  si,  toda  enrolada,  para  fingir  que 

 vale alguma coisa neste mundo? 

 – Deixe-me, senhora. 

 –  Que  a  deixe?  Que  a  deixe,  por  quê?  Porque  lhe  digo  que  está  com  um  ar 

 insuportável? Repito que sim, e falarei sempre que me der na cabeça. 

 Que  cabeça,  senhora?  A  senhora  não  é  alfinete,  é  agulha.  Agulha  não  tem 

 cabeça.  Que  lhe  importa  o  meu  ar?  Cada  qual  tem  o  ar  que  Deus  lhe  deu.  Importe-se  com 

 a sua vida e deixe a dos outros. 

 ― Mas você é orgulhosa. 

 ― Decerto que sou. 

 ― Mas por quê? 
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 ―  É  boa!  Porque  coso.  Então  os  vestidos  e  enfeites  de  nossa  ama,  quem  é  que  os 

 cose, senão eu? 

 ―  Você?  Esta  agora  é  melhor.  Você  é  que  os  cose?  Você  ignora  que  quem  os 

 cose sou eu, e muito eu? 

 ―  Você  fura  o  pano,  nada  mais;  eu  é  que  coso,  prendo  um  pedaço  ao  outro,  dou 

 feição aos babados... 

 ―  Sim,  mas  que  vale  isso?  Eu  é  que  furo  o  pano,  vou  adiante,  puxando  por  você, 

 que vem atrás, obedecendo ao que eu faço e mando... 

 ― Também os batedores vão adiante do imperador. 

 ― Você é imperador? 

 ―  Não  digo  isso.  Mas  a  verdade  é  que  você  faz  um  papel  subalterno,  indo 

 adiante;  vai  só  mostrando  o  caminho,  vai  fazendo  o  trabalho  obscuro  e  ínfimo.  Eu  é  que 

 prendo, ligo, ajunto… 

 Imagem retirada do livro: ASSIS, Machado de. Um Apólogo. São Paulo: SESI-SP, 2017. 
 Ilustrações de: Fernando Vilela. 

 Disponível em:  https://cutt.ly/ibiBAKO  . Acesso em  15 abr. 2021. 

 Estavam  nisto,  quando  a  costureira  chegou  à  casa  da  baronesa.  Não  sei  se  disse 

 que  isto  se  passava  em  casa  de  uma  baronesa,  que  tinha  a  modista  ao  pé  de  si,  para  não 

 andar  atrás  dela.  Chegou  a  costureira,  pegou  do  pano,  pegou  da  agulha,  pegou  da  linha, 

 enfiou  a  linha  na  agulha,  e  entrou  a  coser.  Uma  e  outra  iam  andando  orgulhosas,  pelo 

 pano  adiante,  que  era  a  melhor  das  sedas,  entre  os  dedos  da  costureira,  ágeis  como  os 

 galgos de Diana. 
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 Imagem retirada do livro: ASSIS, Machado de. Um Apólogo. São Paulo: SESI-SP, 2017. 
 Ilustrações de: Fernando Vilela. 

 Disponível em:  https://cutt.ly/ibiBAKO  .  Acesso em  15 abr. 2021. 

 ― Para dar a isto uma cor poética. E dizia a agulha: 

 ―  Então,  senhora  linha,  ainda  teima  no  que  dizia  há  pouco?  Não  repara  que  esta  distinta 

 costureira  só  se  importa  comigo;  eu  é  que  vou  aqui  entre  os  dedos  dela,  unidinha  a  eles, 

 furando abaixo e acima. 

 A  linha  não  respondia  nada;  ia  andando.  Buraco  aberto  pela  agulha  era  logo 

 enchido  por  ela,  silenciosa  e  ativa  como  quem  sabe  o  que  faz,  e  não  está  para  ouvir 

 palavras  loucas.  A  agulha  vendo  que  ela  não  lhe  dava  resposta,  calou-se  também,  e  foi 

 andando.  E  era  tudo  silêncio  na  saleta  de  costura;  não  se  ouvia  mais  que  o  plic-plic 

 plic-plic  da  agulha  no  pano.  Caindo  o  sol,  a  costureira  dobrou  a  costura,  para  o  dia 

 seguinte;  continuou  ainda  nesse  e  no  outro,  até  que  no  quarto  acabou  a  obra,  e  ficou 

 esperando  o  baile.  Veio  a  noite  do  baile,  e  a  baronesa  vestiu-se.  A  costureira,  que  a  ajudou 

 a  vestir-se,  levava  a  agulha  espetada  no  corpinho,  para  dar  algum  ponto  necessário.  E 

 quando  compunha  o  vestido  da  bela  dama,  e  puxava  a  um  lado  ou  outro,  arregaçava  daqui 

 ou dali, alisando, abotoando, acolchetando, a linha, para mofar da agulha, perguntou-lhe: 

 ―  Ora  agora,  diga-me  quem  é  que  vai  ao  baile,  no  corpo  da  baronesa,  fazendo 

 parte  do  vestido  e  da  elegância?  Quem  é  que  vai  dançar  com  ministros  e  diplomatas, 

 enquanto  você  volta  para  a  caixinha  da  costureira,  antes  de  ir  para  o  balaio  das 

 mucamas? Vamos, diga lá. 
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 Imagem retirada do livro: ASSIS, Machado de. Um Apólogo. São Paulo: SESI-SP, 2017. 
 Ilustrações de: Fernando Vilela. 

 Disponível em:  https://cutt.ly/ibiBAKO  . Acesso em  15 abr. 2021. 

 Parece  que  a  agulha  não  disse  nada;  mas  um  alfinete,  de  cabeça  grande  e  não 

 menor experiência, murmurou à pobre agulha: 

 ―  Anda,  aprende,  tola.  Cansas-te  em  abrir  caminho  para  ela  e  ela  é  que  vai  gozar 

 da  vida,  enquanto  aí  ficas  na  caixinha  de  costura.  Faze  como  eu,  que  não  abro  caminho 

 para ninguém. Onde me espetam, fico. 

 Contei  esta  história  a  um  professor  de  melancolia,  que  me  disse,  abanando  a 

 cabeça: 

 ― Também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária! 

 Fonte do texto: ASSIS, Machado de. Um apólogo. In: _____.  Obra Completa  . Rio de 

 Janeiro: Nova Aguilar, 1994. v. II. Disponível em:  https://cutt.ly/MbiVLQP  . Acesso em: 

 20 jan. 2021. 

 Conversando sobre o texto “Um apólogo”, de Machado  de Assis 
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 O  texto  “Um  Apólogo",  escrito  por  Machado  de  Assis,  narra  um  diálogo  entre 

 uma  agulha  e  uma  linha,  ocorrido  na  casa  de  uma  baronesa.  Um  apólogo,  como  já 

 mencionado,  é  um  tipo  de  narrativa  em  que  seres  inanimados  (sem  vida)  são  personificados 

 (possuem  características  e/ou  agem  como  pessoas).  No  apólogo  lido,  a  linha  e  a  agulha 

 conversam como se fossem duas pessoas. 

 A  agulha  inicia  o  diálogo  com  a  linha,  chamando  a  linha  de  orgulhosa  e  cheia  de 

 si  e  a  linha  responde  que  é  orgulhosa  sim,  pois  é  ela  que  costura  o  vestido  da  baronesa, 

 deixando as partes presas e dando a ele o formato. 

 Em  grande  parte  da  narrativa,  há  uma  discussão  para  saber  quem  tem  maior 

 importância,  se  é  a  linha  ou  a  agulha.  A  agulha  que  vai  entre  os  dedos  da  costureira, 

 furando  abaixo  e  acima,  abrindo  caminho,  ou  a  linha  que  vem  prendendo  uma  parte  do 

 pano à outra parte, dando formato ao vestido. 

 Esse  apólogo,  por  meio  dos  objetos  personificados,  a  linha  e  a  agulha,  nos  faz 

 pensar  sobre  a  importância  de  cada  pessoa.  Na  sua  opinião,  quem  é  mais  importante  na 

 costura  de  um  vestido,  a  linha  ou  a  agulha?  Há  um  mais  importante  e  outro  menos 

 importante? E nós, seres humanos, somos uns mais importantes que os outros? 

 Respondendo às perguntas acima, escreva o que o apólogo te fez pensar. 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 
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 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 ____________________________________ 

 Ilustre: 
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 APÊNDICE F- QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ALUNOS DOS 5º ANOS 

 Caro/a  aluno/a,  obrigada  por  aceitar  participar  da  minha  pesquisa  de  mestrado!  Sua 

 participação é de grande importância. 

 Para  participar  da  pesquisa,  você  deverá  responder  e  entregar  os  termos  de 

 autorização que estão no final deste roteiro. 

 Para  iniciar  a  pesquisa,  gostaria  que,  por  gentileza,  respondesse  as  perguntas 

 abaixo: 

 1) Você gosta de ler? 

 (   ) Sim  (    )  Não 

 2) Você lê com frequência? 

 (   ) Sim  (    )  Não 

 3) Qual o objetivo da sua leitura? 

 (   ) prazer (  ) realizar as atividades 

 escolares (    ) curiosidade 

 4) Qual(is) o(s) tipo(s) de livro você gosta 

 de ler? 

 (    ) romance   (    ) aventura  (    ) drama 

 (    ) quadrinhos   (  ) outros 

 Se você respondeu outros, escreva quais. 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

 5) Você lê livros que alguém indica? 

 (    ) Sim  (    )  Não 

 6) Se sim, quem costuma indicar? ( Pode 

 marcar mais de uma resposta) 

 (     ) amigos  (  ) família  (   ) o/a 

 professor/a  (  ) o/a bibliotecário/a 

 7) Você gosta dos livros da biblioteca da 

 escola? 

 (    ) Sim  (     )  Não 

 8) Você já tinha ouvido falar do autor 

 Machado de Assis? 

 (    ) Sim  (  )  Não 

 9) Você gostou de ler o texto “Um 

 Apólogo”, de Machado de Assis? 

 (    ) Sim  (    )  Não 

 10)  Para  você,  foi  fácil  entender  o  apólogo 

 sobre a linha e a agulha? 

 (    ) Sim  (    )  Não 
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 APÊNDICE G - PRODUTO EDUCACIONAL 

 KARLA RODRIGUES DA SILVA 

 BIBLIO-CARRO-LITERÁRIO 

 GOIÂNIA 
 2022 
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 KARLA RODRIGUES DA SILVA 

 BIBLIO-CARRO-LITERÁRIO 

 Produto  Educacional  apresentado  ao  Programa  de 
 Pós-Graduação  em  Ensino  na  Educação  Básica  como 
 requisito  para  obtenção  para  o  título  de  Mestra  em  Ensino  na 
 Educação Básica 

 Área de Concentração: Ensino na Educação Básica 

 Linha  de  Pesquisa:  Práticas  escolares  e  aplicação  do 

 conhecimento. 

 Orientadora: Dra. Ilma Socorro Gonçalves Vieira 

 GOIÂNIA 
 2022 
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 TIPO DE PRODUTO EDUCACIONAL 
 (De acordo com a Resolução PPGEEB/CEPAE Nº 001/2019) 

 Desenvolvimento  de  técnicas  (protótipos  educacionais  e  materiais  para  atividades 

 experimentais, equipamentos, materiais interativos como jogos, kits e similares); 

 Especificação  : equipamento 

 DIVULGAÇÃO 

 (   ) Filme 
 (   ) Hipertexto 
 (   ) Impresso 
 (X) Meio digital 
 (   ) Meio Magnético 
 (  ) Outros. Especificar: ___ 

 FINALIDADE PRODUTO EDUCACIONAL 

 Fazer  circular  livros  literários  por  todos  os  espaços  da  escola  e  que  o  mesmo  se  constitua  como 
 referência  para  a  dinamização  da  leitura,  especialmente  de  obras  clássicas,  por  meio  de 
 atividades promovidas por professores e bibliotecários atuantes na Educação Básica. 

 PÚBLICO-ALVO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

 Estudantes da Educação Básica 

 IMPACTO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

 O Produto Educacional apresenta: 

 (X)  Alto  impacto  –  Produto  gerado  no  Programa,  aplicado  e  transferido  para  um  sistema, 
 no qual seus resultados, consequências ou benefícios são percebidos pela sociedade. 

 (  )  Médio  impacto  –  Produto  gerado  no  Programa,  aplicado  no  sistema,  mas  não  foi 
 transferido para algum segmento da sociedade. 

 (  )  Baixo  impacto  –  Produto  gerado  apenas  no  âmbito  do  Programa  e  não  foi  aplicado 
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 nem transferido para algum segmento da sociedade. 

 Área impactada pelo Produto Educacional  : 

 (X) Ensino 
 (   ) Aprendizagem 
 (   ) Econômico 
 (   ) Saúde 
 (   ) Social 
 (   ) Ambiental 
 (   ) Científico 

 O impacto do Produto Educacional é: 

 (  )  Real  -  efeito  ou  benefício  que  pode  ser  medido  a  partir  de  uma  produção  que  se 
 encontra  em  uso  efetivo  pela  sociedade  ou  que  foi  aplicado  no  sistema  (instituição,  escola, 
 rede,  etc).  Isso  é,  serão  avaliadas  as  mudanças  diretamente  atribuíveis  à  aplicação  do 
 produto com o público-alvo. 

 (X)  Potencial  -  efeito  ou  benefício  de  uma  produção  previsto  pelos  pesquisadores  antes  de 
 esta ser efetivamente utilizada pelo público-alvo. É o efeito planejado ou esperado. 

 O Produto Educacional foi vivenciado  (aplicado, testado,  desenvolvido, trabalhado)  em 
 situação real, seja em ambiente escolar formal ou informal, ou em formação de 

 professores  (inicial, continuada, cursos etc)  ? 

 (   )  Sim  ( X )  Não 

 Em caso afirmativo, descreva essa situação 

 REPLICABILIDADE ABRANGÊNCIA DO PRODUTO EDUCACIONAL 

 O Produto Educacional pode ser repetido, mesmo com adaptações, em diferentes 
 contextos daquele em que o mesmo foi produzido. 

 (X)  Sim  (   )  Não 

 A abrangência territorial do Produto Educacional, que indica uma definição precisa 
 de sua vocação, é 



 113 

 (X)  Local  (   )  Regional  (   )  Nacional  (   )  Internacional 

 COMPLEXIDADE DO PRODUTO EDUCACIONAL 

 O Produto Educacional possui  : 

 (  )  Alta  complexidade  -  O  produto  é  concebido  a  partir  da  observação  e/ou  da  prática  do 
 profissional  e  está  atrelado  à  questão  de  pesquisa  da  dissertação/tese,  apresenta  método 
 claro.  Explica  de  forma  objetiva  a  aplicação  e  análise  do  produto,  há  uma  reflexão  sobre  o 
 produto  com  base  nos  referenciais  teórico  e  teórico-metodológico,  apresenta  associação  de 
 diferentes  tipos  de  conhecimento  e  interação  de  múltiplos  atores  -  segmentos  da  sociedade, 
 identificável  nas  etapas/passos  e  nas  soluções  geradas  associadas  ao  produto,  e  existem 
 apontamentos sobre os limites de utilização do produto. 

 (  )  Média  complexidade  -  O  produto  é  concebido  a  partir  da  observação  e/ou  da  prática 
 do  profissional  e  está  atrelado  à  questão  de  pesquisa  da  dissertação/tese.  Apresenta  método 
 claro  e  explica  de  forma  objetiva  a  aplicação  e  análise  do  produto,  resulta  da  combinação 
 de  conhecimentos  pré-estabelecidos  e  estáveis  nos  diferentes  atores  -  segmentos  da 
 sociedade. 

 (X)  Baixa  complexidade  -  O  produto  é  concebido  a  partir  da  observação  e/ou  da  prática  do 
 profissional  e  está  atrelado  à  questão  de  pesquisa  da  dissertação/tese.  Resulta  do 
 desenvolvimento  baseado  em  alteração/adaptação  de  conhecimento  existente  e  estabelecido 
 sem, necessariamente, a participação de diferentes atores - segmentos da sociedade. 

 (  )  Sem  complexidade  -  Não  existe  diversidade  de  atores  -  segmentos  da  sociedade.  Não 
 apresenta  relações  e  conhecimentos  necessários  à  elaboração  e  ao  desenvolvimento  do 
 produto. 

 INOVAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

 O Produto Educacional possui  : 

 (   ) Alto teor inovativo  - desenvolvimento com base  em conhecimento inédito. 

 (X) Médio teor inovativo  - combinação e/ou compilação  de conhecimentos 
 pré-estabelecidos. 

 (   ) Baixo teor inovativo  - adaptação de conhecimento  existente. 
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 FOMENTO 

 Houve fomento para elaboração ou desenvolvimento do Produto Educacional? 
 (   )  Sim  (X)  Não 

 Em caso afirmativo, escolha o tipo de fomento: 

 (   ) Programa de Apoio a Produtos e Materiais Educacionais do PPGEEB 
 (   ) Cooperação com outra instituição 
 (   ) Outro. Especifique: ____ 

 REGISTRO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 Houve registro de depósito de propriedade intelectual 

 (X)  Sim  (  )  Não 

 Em caso afirmativo, escolha o tipo: 
 ( X ) Licença Creative Commons 
 (   ) Domínio de Internet 
 (   ) Patente 
 (   ) Outro. Especifique: ____ 

 Informe o código de registro: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ 

 TRANSFERÊNCIA DO PRODUTO EDUCACIONAL 

 O Produto Educacional foi transferido e incorporado por outra instituição, organização ou 
 sistema, passando a compor seus recursos didáticos/pedagógicos? 

 (X)  Sim  (   )  Não 

 Em caso afirmativo, descreva essa transferência 
 O Produto Educacional foi doado para a biblioteca do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à 
 Educação, da Universidade Federal de Goiás (Cepae-UFG), e, assim, integrará o patrimônio da 

 instituição, onde ficará disponível para uso da comunidade escolar. 
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 DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS SOBRE A TRANSFERÊNCIA DO PRODUTO 
 EDUCACIONAL 
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 DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA DO PRODUTO EDUCACIONAL 

 O Produto Educacional foi apresentado (relato de experiência, comunicação científica, 
 palestra, mesa redonda, etc) ou ministrado em forma de oficina, mini-curso, cursos de 

 extensão ou de qualificação, etc. em eventos acadêmicos, científicos ou outros? 

 (   )  Sim  (X)  Não 

 Em caso afirmativo, descreva o evento e a forma de apresentação: 

 O Produto Educacional foi publicado em periódicos científicos, anais de evento, livros, 
 capítulos de livros, jornais ou revistas? 

 ( X )  Sim  ()  Não 

 Em caso afirmativo, escreva a referência completa de cada publicação: 

 SILVA, Karla Rodrigues da. Promoção da leitura literária na Educação Básica dinamizada a 
 partir de dois ambientes: a biblioteca e a sala de aula.  In  : SEMINÁRIO DE 
 DISSERTAÇÕES DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO NA EDUCAÇÃO BÁSICA, 6, 
 2019, Goiânia.  Apresentações orais  ... Goiânia: UFG/PPGEEB,  2019. 

 SILVA, Karla Rodrigues da. Promoção da leitura literária, dinamizada a partir de dois 
 ambientes: a biblioteca e a sala de aula.  In  : SEMINÁRIO  DE DISSERTAÇÕES DE 
 PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO NA EDUCAÇÃO BÁSICA, 7, 2020, Goiânia. 
 Apresentações orais  ...[S.l.]: UFG/PPGEEB, 2020.  Online  . 

 SILVA, Karla Rodrigues da. A leitura literária de clássicos, dinamizada a partir de dois 
 ambientes: a biblioteca e a sala de aula. COLÓQUIO DE FUNDAMENTOS 
 TEÓRICO-METODOLÓGICOS DO ENSINO DE LITERATURA, 2, 2021, Goiânia. 
 Apresentações orais  ... [S.l.]:  UFG/PPGEEB, 2021.  Online  . 
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 REGISTRO(S) E DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

 Produto Educacional Registrado na Plataforma  EduCAPES  com acesso disponível no link: 
 http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/643656 

 Produto Educacional disponível, como apêndice da Dissertação de Mestrado do qual é 
 fruto, na  Biblioteca de Teses e Dissertações da Universidade  Federal de Goiás  (UFG) 

 (  https://repositorio.bc.ufg.br/tede/  ). 

 Outras formas de Registro: – 

 Outras formas de acesso: Presencialmente na Biblioteca Seccional do Cepae Prof. Geraldo 
 Alves Faria. 
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 SILVA, Karla Rodrigues da.  A leitura literária de clássicos, dinamizada a partir de dois 
 ambientes:  a biblioteca e a sala de aula  .  2021. 23  f. Produto Educacional relativo à 
 Dissertação (Mestrado em Ensino na Educação Básica) – Programa de Pós Graduação em 
 Ensino na Educação Básica, Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, Universidade 
 Federal de Goiás, Goiânia, 2021. 

 RESUMO 

 Este  Produto  Educacional  denominado  Biblio-carro-literário  é  uma  proposta  de  biblioteca 
 ambulante  e  se  apresenta  como  objeto  da  pesquisa  intitulada:  “A  leitura  literária  de  clássicos 
 dinamizada  a  partir  de  dois  ambientes:  a  biblioteca  e  a  sala  de  aula”,  desenvolvida  durante  o 
 Mestrado  Profissional  em  Ensino  na  Educação  Básica,  realizado  por  meio  do  Programa  de 
 Pós-Graduação  Stricto  Sensu  do  Centro  de  Ensino  e  Pesquisa  Aplicada  à  Educação  (CEPAE) 
 da  Universidade  Federal  de  Goiás  (UFG),  entre  os  anos  de  2019  a  2021.  Apesar  do  contexto 
 pandêmico  da  Covid-19,  que  inviabilizou  a  realização  de  atividades  presenciais,  a  proposta  de 
 uso  do  Produto  Educacional  se  manteve,  tendo  em  vista  o  possível  retorno  das  atividades,  em 
 condições  que  permitam  os  alunos  e  os  profissionais  da  instituição  usufruírem  dos  benefícios 
 que  o  “Biblio-carro-literário”  poderá  proporcionar  ao  ensino  na  Educação  Básica.  A  criação 
 do  produto  “Biblio-carro-literário”  tem  como  objetivo  fazer  circular,  nos  diferentes  espaços  da 
 instituição  campo  da  pesquisa,  obras  clássicas  da  literatura  universal  e  nacional,  e 
 disponibilizá-las  para  a  realização  de  variadas  atividades  voltadas  à  promoção  da  leitura,  entre 
 elas:  momentos  de  contação  de  histórias,  rodas  de  conversa,  vocalização  de  poesia  e 
 socialização  de  conhecimentos,  em  um  trabalho  com  alunos  da  Educação  Básica,  no  qual  haja 
 a parceria entre bibliotecários e professores. 

 Palavras-Chave:  Biblioteca  ambulante.  Projetos  de  leitura.  Leitura  literária.  Mediação 
 literária. 
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 1 PRODUTO EDUCACIONAL 

 O  Produto  Educacional  denominado  “Biblio-carro-literário”  é  uma  proposta  de 

 biblioteca  ambulante,  em  formato  de  carrinho.  Há  várias  iniciativas  de  biblioteca  ambulante 

 pelo  país  e  pelo  mundo,  o  “Biblio-carro-literário”  é  mais  uma  destas  propostas.  Todas  essas 

 propostas  são  importantes,  na  medida  em  que  cada  uma  engloba  um  público  diferente  e  em 

 diferentes espaços. 

 Trazer  a  leitura  literária,  por  meio  de  atividades  de  promoção  e  valorização  do  ato  de 

 ler,  para  o  universo  do  aluno  e  do  ser  humano  em  geral  sempre  será  de  grande  relevância,  uma 

 vez que se sabe do valor e do poder da leitura para a vida. 

 Nas palavras de Todorov (2009): 

 [...]  a  literatura  amplia  o  nosso  universo,  incita-nos  a  imaginar  outras  maneiras  de 
 concebê-lo  e  organizá-lo.  Somos  todos  feitos  do  que  os  outros  seres  humanos  nos 
 dão:  primeiro  nossos  pais,  depois  aqueles  que  nos  cercam;  abre  ao  infinito  essa 
 possibilidade  de  interação  com  os  outros  e,  por  isso,  nos  enriquece  infinitamente. 
 Ela  nos  proporciona  sensações  insubstituíveis  que  fazem  o  mundo  real  se  tornar 
 mais pleno de sentidos e mais belo. (TODOROV, 2009, p. 24). 

 A  criação  do  produto  “Biblio-carro-literário”  tem  como  objetivo  fazer  circular,  nos 

 diferentes  espaços  da  escola,  obras  clássicas  da  literatura  universal  e  nacional  e 

 disponibilizá-las  aos  alunos  da  Educação  Básica,  para  a  realização  de  variadas  atividades 

 escolares  voltadas  à  promoção  da  leitura,  entre  elas:  momentos  de  contação  de  histórias,  rodas 

 de conversa, vocalização de poesia e socialização de conhecimentos. 

 O  “Biblio-carro-literário”  foi  planejado  para  a  realização  de  atividades  como  essas, 

 com  enfoque  na  promoção  da  leitura  literária  e  envolvendo  alunos  do  5º  ano  do  Ensino 

 Fundamental.  Essas  e  outras  atividades  seriam  referências  para  a  coleta  de  dados  da  pesquisa 

 e,  posteriormente,  poderiam  ser  desenvolvidas  com  todos  os  estudantes  dos  anos  iniciais  do 

 Ensino Fundamental do Cepae. 

 Apesar  do  contexto  pandêmico  da  Covid-19,  que  tem  inviabilizado  a  realização  de 

 atividades  presenciais,  a  proposta  de  uso  do  Produto  Educacional  se  manteve,  tendo  em  vista 

 o  possível  retorno  das  atividades,  em  condições  que  permitam  os  alunos  e  os  profissionais  da 

 instituição  usufruírem  dos  benefícios  que  o  “Biblio-carro-literário”  poderá  proporcionar  ao 

 ensino  na  Educação  Básica.  Para  isso,  o  Produto  será  disponibilizado  na  BSCEPAE 
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 (Biblioteca  Seccional  CEPAE),  de  modo  acessível  à  comunidade  em  geral  e,  como  se  trata  de 

 uma  biblioteca  ambulante,  poderão  ser  realizados  momentos  literários  no  pátio  da  escola,  no 

 bosque,  com  vários  tipos  de  atividades,  como,  por  exemplo:  “Hora  do  conto”, 

 “Biblio-carro-literário  conta  folclore”,  “Leitura  literária  dinâmica”,  “Biblio-carro-literário 

 com recheio de poesias”, “Leitura livre”, etc. 

 Por  se  tratar  de  um  tipo  de  “biblioteca  ambulante”,  esse  Produto  Educacional  poderá 

 facilitar  a  circulação  dos  livros  na  escola  e  se  tornar  um  aditivo  para  chamar  a  atenção  e 

 despertar  o  interesse  dos  alunos  e  potenciais  leitores.  Com  o  “Biblio-carro-literário”, 

 vislumbra-se  um  impacto  bastante  positivo  no  cotidiano  da  instituição,  por  se  acreditar  nos 

 benefícios  da  leitura  na  vida  das  pessoas  e,  de  modo  específico,  da  leitura  literária,  cuja 

 relevância  se  faz  reconhecível  no  poder  exercido  pela  experiência  estética,  no  processo  de 

 formação e desenvolvimento humano. 

 Espera-se  que  esse  Produto  Educacional  venha  a  funcionar  como  “piloto”  para 

 posteriores  confecções  e  usos  em  toda  a  instituição  que  foi  campo  da  pesquisa,  tornando-se 

 uma  referência  para  outras  instituições  educativas  e  cumprindo  o  importante  papel  de  inspirar 

 alunos  e  profissionais  da  educação  para  o  investimento  na  leitura  literária.  Ele  ainda  poderá 

 ser  desenvolvido  e/ou  adaptado  de  acordo  com  diferentes  contextos  e  atividades  de  promoção 

 da leitura literária, em âmbito nacional. 

 Abaixo,  tem-se  algumas  imagens  da  arte  do  “Biblio-carro-literário”  e  sua  evolução. 

 Desde  o  esboço  (Figura  13)  elaborado  pela  pesquisadora,  até  a  arte  final  elaborada  por  um 

 profissional, segundo as orientações da proponente. 

 Figura 1 –  Esboço  1 do “Biblio-carro-literário” 

 Fonte: Elaborado pela pesquisadora com aplicativo paint 3D. 
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 Figura 2 –  Esboço 2 do “Biblio-carro-literário” 

 Fonte: Arte e desenho de Allan Patrick da Silva  Moitinha, 2021. 

 Figura 3 –  Esboço 3 do “Biblio-carro-literário” 

 Fonte: Arte e desenho de Allan Patrick da Silva Moitinha, 2021. 
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 Figura 4 –  Esboço 4 do "Bibliocarro-literário" 

 Fonte: Arte e desenho de Allan Patrick da Silva Moitinha, 2021. 

 O “Biblio-carro-literário” será confeccionado seguindo as seguintes especificações: 

 ●  Altura: 80 cm; largura: 64 cm; profundidade: 44 cm; 

 ●  Estrutura em metalon preto; 

 ●  2  compartimentos  em  madeira  de  pinus  para  disposição  dos  livros;  1  compartimento 

 estilo  expositor,  com  layout  próprio,  de  forma  a  facilitar  a  exposição  e  a  evidência  dos 

 livros  a  serem  usados  na  atividade  a  ser  realizada;  e  1  compartimento  estilo  bandeja 

 para guarda de livros em geral; 

 ●  4 rodas; 

 ●  1 alça para transporte. 

 Após  a  confecção,  este  foi  o  resultado  final  do  Biblio-carro-literário  entregue  à 

 BSCEPAE. 
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 Figura 5 –  Imagem 1 do “Biblio-carro-literário” 

 Fonte: Fotografia de  Karla Rodrigues da Silva, 2022. 

 Na  perspectiva  de  contribuir  com  as  futuras  atividades  de  promoção  e  mediação  da 

 leitura  literária  a  serem  realizadas  com  uso  do  “Biblio-carro-literário”  no  Cepae,  foi  elaborado 

 um  catálogo  de  60  obras  clássicas,  que  se  encontram  disponíveis  na  biblioteca.  A  ideia  é  que 

 ele  sirva  como  sugestão  para  compor  a  biblioteca  ambulante  e  para  a  realização  das  atividades 

 planejadas pelos bibliotecários e professores da instituição. 
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 Figura 6 –  Catálogo de obras literárias – parte 1 

 Fonte: Elaborado pela pesquisadora com uso do aplicativo Canva. 



 128 

 Figura 7 –  Catálogo de obras literárias – parte 2 

 Fonte: Elaborado pela pesquisadora com uso do aplicativo Canva. 
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 Será  enviado  por  e-mail  aos  docentes  do  Cepae  um  boletim  de  divulgação  e 

 promoção do “Biblio-carro-literário” e deste catálogo de obras clássicas da BSCEPAE. 
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 ANEXOS 

 ANEXO A – TRANSCRIÇÃO DA  RESPOSTA DA ATIVIDADE SOBRE  A OBRA “  UM 

 APÓLOGO  ” – ALUNO A (FIGURA 3) 

 Após  a  leitura  do  texto  acima,  O  apólogo  me  fez  pensar  o  quanto  nós  seres  humanos 

 somos  parecidos  com  a  história  da  linha  e  da  agulha,  sempre  queremos  saber  quem  é  o 

 melhor,  que  é  mais  importante,  mas  essas  discussões  são  totalmente  desnecessárias,  por  que 

 cada  um  tem  sua  qualidade,  seu  jeito  especial,  como  por  exemplo  a  função  da  linha  e  da 

 agulha:  é  que  a  agulha  perfura  o  material  e  levar  a  linha  até  a  lançadeira,  então  não  tem 

 necessidade  delas  brigarem,  elas  deveriam  pensar  como  o  alfinete,  ele  apenas  abre  o  caminho 

 sem  fazer  nenhum  comentário  com  que  a  pessoa  fique  magoada,  a  agulha  e  a  linha  deveriam 

 fazer  o  mesmo.  Não  podemos  nos  importar  com  tudo  o  que  os  outros  dizem  se  a  linha  não 

 tivesse  se  importado  com  o  comentário  da  agulha,  nada  disso  teria  acontecido.  Sempre  que 

 ouvirmos  um  comentário  de  mal  gosto,  nós  temos  que  dar  a  mínima  importância.  Apenas 

 ignorar,  por  que  a  pessoa  que  fez  o  comentário  só  está  fazendo  isso  por  provocação,  ela  quer 

 que  você  se  sinta  magoada  com  si,  mas  caso  não  dermos  importância,  a  pessoa  vai  se  sentir 

 ignorada, com isso faz com o que ela veja o quanto maldoso foi o comentário. 
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 ANEXO B – TRANSCRIÇÃO DA  RESPOSTA DA ATIVIDADE SOBRE A OBRA “  UM 

 APÓLOGO  ” – ALUNO B (FIGURA 5) 

 Para  fazer  um  vestido  os  dois  são  importantes  sem  a  linha  não  vai  dar  para  costurar  ou 

 fazer  o  vestido  e  sem  a  agulha  não  dá  para  fazer  os  dois  precisa  trabalhar  juntos  um  precisa  do 

 outro  porque  os  dois  vão  fazer  juntos  trabalharem  juntos  não  tem  vestido  não  vai  costurar  os 

 dois  são  importantes  para  mim  e  as  pessoas  ninguém  é  mais  importante  que  ninguém  não  é 

 que  o  fulano  é  famoso  rico  e  tals  e  mais  importante  todos  nós  somos  seres-humanos  então 

 cada  um  tem  o  seu  jeito  tipo  cada  um  pode  ser  diferente  da  cor,  cabelo,  olhos  e  etc...mas 

 somos  iguais  de  ser  humano  cada  um  tem  sua  importância  por  exemplo  no  futebol  cada  um 

 tem  o  goleiro  a  importância  defender  a  bola  para  o  time  ganhar  os  jogadores  a  importância  e 

 fazer o gol para ganhar. Minha opinião. 
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 ANEXO C – TRANSCRIÇÃO DA  RESPOSTA DA ATIVIDADE SOBRE A OBRA “  UM 

 APÓLOGO  ” – ALUNO C (FIGURA 7) 

 Na  minha  opinião  a  linha  e  a  agulha  são  importante  pois  se  não  tiver  a  linha  só  fica 

 buracos  no  tecido.  Já  sem  a  agulha  seria  o  mesmo  só  que  nem  danificar  o  tecido.  Muito  menos 

 nos humanos não tem alguém mais importante que o outro! 
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 ANEXO D – TRANSCRIÇÃO DA  RESPOSTA DA ATIVIDADE SOBRE A OBRA “  UM 

 APÓLOGO  ” – ALUNO C (FIGURA 7) 

 Na  minha  opinião  o  mais  importante  é  os  dois,  sem  a  linha  não  temos  tecidos 

 prendendo em outros tecidos, e sem agulha não tem caminhos aberto pra linha passar. 

 Pra  mim  a  linha  e  a  agulha  são  muito  importantes,  precisamos  dela  duas  para  fazer 

 tudo na costura e termos um belo vestido e roupa. 

 Nós  seres  humanos  principalmente  somos  todos  importantes  e  iguais  em  direito  e 

 deveres, ninguém é mais importante que ninguém, temos que ser solidários e gentis. 


