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RESUMO 
 
Esta pesquisa, de caráter qualitativa, vinculada ao Grupo de Pesquisa Cultura, escola 

e educação criadora, na linha Cultura, tecnologia e processos de aprendizagem do 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Vale do Itajaí 

(UNIVALI), teve como tema a leitura do literário no Ensino Superior. Traçou-se como 

objetivo problematizar como a mediação do literário pode otimizar o fazer uma 

experiência na formação de professores leitores. A pesquisa buscou responder a 

seguinte questão problema: Como a mediação do literário pode otimizar o fazer uma 

experiência na formação de professores leitores? Utilizou-se como instrumento de 

construção de dados a análise dos planos de ensino da professora mediadora da 

disciplina de Estudos Literários da UNIVALI e a aplicação de grupo focal, com base 

em Bauer e Gaskell (2007), em uma turma do curso de Letras presencial, a qual, em 

quatro períodos consecutivos, teve aulas com a mesma professora. Optou-se pela 

análise dos dados por meio da cartografia, baseada em Deleuze e Guattari (1995). O 

aporte teórico principal deu-se em Heidegger (2015), no que diz respeito ao conceito 

de fazer uma experiência. A exploração do conceito de mediação do literário tomou 

como referência as produções científicas de quatro grupos de pesquisa brasileiros, a 

saber: o Grupo de Pesquisa Mediação cultural: contaminações e provocações 

estéticas (Universidade Presbiteriana Mackenzie); o Grupo de Pesquisa Literatura 

infantil e juvenil e práticas de mediação literária – Literalise (Universidade Federal de 

Santa Catarina); o Grupo de Pesquisa Imbricamentos de linguagens (Universidade da 

Região de Joinville); e o Grupo de Pesquisa Cultura, escola e educação criadora 

(UNIVALI). Os resultados apontam que as narrativas dos acadêmicos levam a concluir 

que, quando o professor mediador concebe o texto literário como objeto artístico e 

estético, quando explora sua função estética e seu viés sensível, quando promove 

mediações de leitura adequadas, a sala de aula passa a ser espaço de oportunidades 

para que a leitura do literário se constitua como possibilidade de educação estética 

pelo fazer uma experiência. Mediações adequadas são aquelas que oportunizam a 

estesia; compartilham as descobertas de leitura; ruminam o texto; ocupam espaços 

outros; provocam afectos, emancipação, desafios; entrelaçam teoria e prática; e levam 

os envolvidos a fazer uma experiência. Tanto os objetos quanto os espaços 

propositores foram fundamentais para aproximar os acadêmicos da obra literária e 

possibilitar a apreciação estética do texto literário, bem como compreendê-lo como 

objeto estético e artístico. Quando os acadêmicos recebem, na formação inicial, 

oportunidades de sentir o texto literário e os exploram pelas vias inteligíveis e 

sensíveis, eles aprendem a jogar com o texto. Por meio desse movimento, o texto 

toca, atropela, forma e transforma esses acadêmicos, e, assim, na qualidade de 

leitores, eles podem encarnar-se no texto e fazer uma experiência.   

Palavras-chave: Mediação. Leitura do literário. Formação do professor. Ensino 
Superior. 
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ABSTRACT 
 

This research, of a qualitative character, is linked to the Research Group Culture, 
school and creative education, and the line of research Culture, technology and 
learning processes of the Graduate Program in Education at the Universidade do Vale 
do Itajaí (UNIVALI). Its theme is the reading of the literary in Higher Education. The 
objective was to problematize how the mediation of the literary can optimize the 
undergoing an experience in reader teacher training. The research sought to answer 
the following problem question: How can literary mediation optimize undergoing an 
experience in the reader teacher training? The instruments used for the data 
construction were analysis of the teaching plans of the mediating professor of the 
Literary Studies course at UNIVALI and the application of a focus group, based on 
Bauer and Gaskell (2007), in a class of the in-person learning course of Letters who 
had classes with the same teacher over four consecutive semesters. Cartography was 
used for the data analysis, based on Deleuze and Guattari (1995). The main theoretical 
contribution was drawn from Heidegger (2015), with regard to the concept of 
undergoing an experience. The exploration of the concept of literary mediation was 
based on the scientific productions of four Brazilian research groups: the Research 
Group Cultural Mediação cultural: contaminações e provocações estéticas [Cultural 
mediation: contaminations and aesthetic provocations] (Universidade Presbiteriana 
Mackenzie); the Research Group Literatura infantil e juvenil e práticas de mediação 
literária – Literalise [Children and youth literature and literary mediation practices] 
(Universidade Federal de Santa Catarina); the Research Group Imbricamentos de 
linguagens [Language Imbrications] (Universidade da Região de Joinville); and the 
Research Group Cultura, escola e educação criadora [Culture, school and creative 
education] (UNIVALI). The results show that the university students’ narratives lead to 
the conclusion that when the mediating professor conceives the literary text as an 
artistic and aesthetic object, when he/she explores its aesthetic function and its 
sensitive bias, and when he/she promotes adequate reading mediations, the 
classroom becomes a space of opportunities so that the reading of the literary is 
constituted as a possibility for aesthetic education through undergoing an experience. 
Adequate mediations are those that provide opportunities for esthesia; sharing  the 
findings of the reading; reflecting on the text; occupying other spaces; provoking 
affections, emancipation, and challenges; intertwining theory and practice; and lead 
the reader to undergo an experience. Both the objects and the proposing spaces were 
fundamental for bringing academics closer to the literary work and enabling aesthetic 
appreciation of the literary text, as well as understanding it as an aesthetic and artistic 
object. When the university students receive, in their initial training, opportunities to 
feel the literary texts and explore them through intelligible and sensitive means, they 
learn to play with the text. Through this movement, the text touches, runs over, shapes 
and transforms these students so that, as readers, they can incarnate themselves in 
the text and undergo an experience. 
 
Keywords: Mediation. Literary reading. Teacher education. Higher Education. 
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1 TRAVESSIA PELA VIDA ENTRE PALAVRAS LITERÁRIAS 

Manguel (2004, p. 20) acredita que “[...] todos lemos a nós e ao mundo a nossa 

volta para vislumbrar o que somos e onde estamos. Lemos para compreender, ou 

para começar a compreender. Não podemos deixar de ler. Ler, quase como respirar, 

é nossa função essencial”. Assim, minha carreira profissional na área de linguagem 

sempre teve a leitura como essencial para vislumbrar o que e como somos e como 

ela pode contribuir para o bem-estar do sujeito e o encontro consigo mesmo para 

releitura de si e do mundo. 

Na minha adolescência, a leitura era vista como ócio e, portanto, nefasta e 

perigosa. O livro era proibido e proibitivo, uma vez que o acesso a ele era controlado 

pelos professores e muito caro para ser adquirido, o que me provocava um desejo 

incontrolável de possuí-lo, ou, talvez, porque, na infância, ouvia muitas histórias de 

meu pai na hora de dormir, ou porque a minha professora do segundo ano do primário 

premiava os alunos com as melhores médias com livros de literatura. Essa atitude da 

professora foi uma marca na minha história de leitora, pois foi quando tive a 

oportunidade de ver vários livros ofertados e poder escolher um que levaria para casa; 

seria meu! Hoje, comparo a minha emoção com a de Clarice Lispector no conto 

Felicidade Clandestina, quando a personagem, ao ter acesso a um livro de literatura, 

afirma: “[...] às vezes sentava-me na rede, balançando-me com o livro aberto no colo, 

sem tocá-lo, em êxtase puríssimo. Não era mais uma menina com um livro: era uma 

mulher com o seu amante” (LISPECTOR, 1998a, p. 12). 

Segui minha vida escolar sem muitas histórias na escola, mas lendo tudo o que 

aparecia, até bulas de remédio. A minha sede por leitura era grande, gostava de 

recitar, cuidar da turma quando a professora saía, escrever no quadro o que a 

professora pedia. No ginásio, o grande encantamento veio pelas mãos da professora 

Ivone, que, nas aulas de Português da sétima série, trazia revistas como recurso para 

o ensino de língua. Conheci a famosa Selecções do Reader’s Digest! Que aulas 

maravilhosas, com leitura, debate e movimento. Percebi que a leitura provocava um 

colorido especial em suas aulas. Comecei a escrever poesias! 

Cheguei encantada ao Magistério e ao exercício profissional como professora 

de Língua Portuguesa. Nunca começava uma aula sem escrever um lindo 

pensamento ou poema no canto esquerdo da lousa antes da data! Descobri, também, 

a biblioteca, mas esse espaço não era aberto. Havia a cuidadora censora! Queria ler 
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A Normalista, mas não foi permitido; queria ler Dona Flor e seus dois maridos, mas 

não foi autorizado. Mesmo estando no Ensino Médio, a leitura dos clássicos da 

literatura brasileira deveria ser escolhida pela cuidadora do acervo! Anos mais tarde, 

reencontrei-me com a professora leitora em uma escola particular e, a pedido dela, 

que era pedagoga, montamos um projeto para aplicar, nos anos iniciais da Educação 

Básica, o livro literário como norteador do ensino. Foi uma experiência extraordinária. 

Não havia livro didático, havia livro literário em nossa escola. Eu era responsável pela 

seleção dos livros; e ela, pelos encaminhamentos didático-pedagógicos. 

Nessa mesma época, quando concluí o segundo ano do Magistério, fiz uma 

viagem para o Rio de Janeiro. Lá, na casa de meus amigos, encontrei o livro O Profeta, 

de Gibran Kalil Gibran. Fiquei maravilhada com ele! Copiei em 20 dias o livro inteiro 

em um caderno! Encharquei-me com as palavras do autor. No Dia dos Professores, 

montei uma peça teatral com trechos da obra. Era, na época, o ContArte, que eu viria 

a conhecer 30 anos depois! Coloquei banquetas coloridas e um trecho para cada um 

fazer a leitura. O auditório estava repleto, com todos os alunos, diretores, professores 

e o gerente regional de ensino. Fomos aplaudidos de pé. E, assim, continuava a 

escrever poemas. 

Na formatura, fiz um discurso com alto teor literário. Recebi o meu primeiro 

convite para trabalhar! Onde? Na biblioteca do Colégio Estadual no qual fiz o Ginásio. 

Foi uma imersão total no mundo encantado da literatura. Nesse local, conheci uma 

professora que cuidava da biblioteca, minha chefe, que me ofertou livros que eu nem 

imaginava que existiam. Li todas as obras de Adelaide Carraro: Podridão, O Mundo 

Cão de Silvio Santos, Falências das elites, Eu e o Governador. A autora recebeu 

muitos qualificativos: “Escritora maldita”, “Escritora pornográfica” ou “preferência pelo 

erotismo”. Foi uma iniciação ao mundo adulto, à leitura proibida, escondida e erótica! 

Como tinha salário, assinei a minha primeira revista mensal – Claudia.  

Meu próximo trabalho apareceu. Fui convidada para ser secretária de uma 

Escola Agrícola. Fui iniciada em um novo campo semântico, o léxico da agricultura e 

da pecuária! Em compensação, a biblioteca dessa escola possuía um grande acervo, 

inclusive com toda a coleção dos clássicos publicada pela editora Casa José Olympio, 

com capa de couro e folhas de papel manteiga, belíssima! O responsável pela 

biblioteca desempenhava um papel de mediador, aproximando o leitor do livro. Como 

era um internato masculino, os livros de clássicos quase não eram lidos; então, eu 

tinha disponível tudo que quisesse. Nesse momento, ingressei no curso de Letras e 
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lá estava um professor extraordinário, era livre docente, ex-padre, falava grego, latim, 

francês e apaixonado por literatura.  

Tornei-me monitora das suas aulas de literatura, o que foi o meu condutor para 

o mundo da teoria da literatura e da literatura sob um novo viés. Quando ele saiu da 

faculdade, eu assumi suas disciplinas. Suas aulas, eram as minhas aulas! 

Transformei-me na mediadora de leitura para todos os alunos da Universidade do 

Contestado (UnC) e do Colégio Mafrense, da cidade de Mafra, Santa Catarina, 

durante 26 anos. Lemos, pintamos, desenhamos, teatralizamos muitas e muitas obras 

da literatura brasileira. 

E os livros continuavam me perseguindo. Fui eleita vice-diretora da UnC e uma 

das atribuições do cargo era administrar a biblioteca, atividade que ampliou o meu 

encantamento pelas palavras escritas! Lá estava eu, novamente lendo, comprando, 

organizando o espaço encantado das palavras escritas. Foram anos e anos de contato 

com os jovens e os livros, de 1983 até 2010. Na escola particular onde atuava, os 

alunos do Ensino Médio e do Ensino Fundamental liam um livro por bimestre. 

Organizava, assim, um projeto de quatro livros ao ano. As obras eram adquiridas para 

todos. A Coleção Vagalume imperava naquele momento para o Ensino Fundamental 

II. Seguia o modelo padrão da época – leitura, discussão e avaliação escrita. No 

Ensino Médio, a escolha recaía sobre os clássicos nacionais: Machado de Assis, Raul 

Pompeia, Aluísio Azevedo, entre outros. Com eles, a apresentação da leitura era 

realizada por meio de performances e avaliação escrita que versava sobre o tema e 

os aspectos teóricos da obra. Da mesma forma, todos recebiam o livro bem como o 

projeto de leitura anual. 

Com o intuito de provocar o gosto pela poesia, instituí a Noite de Poesias, do 

Colégio Mafrense. O evento privilegiava um autor local, mediante um concurso de 

escrita de poemas que envolvia o Ensino Fundamental II, e os poemas selecionados 

eram lidos/declamados. Cada aluno escolhia o seu poema e apresentava para sua 

classe, e, assim, os melhores eram escolhidos pelos colegas para o concurso. Quinta 

e sexta série competiam entre si e igualmente sétima e oitava. A apresentação era 

realizada no auditório e eram convidados jurados da comunidade. Os alunos deveriam 

elaborar a performance da apresentação e eram livres para criar. Para possibilitar uma 

participação com outra habilidade, era também feito o concurso de elaboração 

artística do poema. Do mesmo modo, era realizada a escolha dos melhores do ano. 
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Esse concurso já tem a duração de 23 anos de existência, e a cada ano um novo autor 

é homenageado.   

No Ensino Médio, os trabalhos de análise literária eram socializados com os 

colegas. Destacou-se, então, uma análise intertextual do romance O ateneu, de Raul 

Pompéia. O grupo pesquisador fez recortes de cenas de vários filmes que retratavam 

a metodologia utilizada em O ateneu e montaram uma sequência de 11 cenas de 

vários filmes, como Sociedade dos Poetas Mortos, Diabólica, Meu primeiro amor, 

Peanuts, entre outros. Ao apresentarem o trabalho, eles relacionaram a cena 

recortada do filme com o conceito de escola, com a avaliação, com a postura do 

professor em relação à obra. Foi extremamente rica a análise para a idade deles, bem 

como o domínio do uso da tecnologia. Algum tempo depois, uma equipe, para 

apresentar O Alienista, de Machado de Assis, fez um filme cujas personagens foram 

montadas com massa de modelar, e os alunos fizeram as vozes.  

Outra atividade que marcou a minha memória foi a encenação de Vidas Secas, 

de Graciliano Ramos. Uma das alunas fez a cadela Baleia. Na performance, a aluna 

ficava andando de quatro pelo palco e declamando os trechos marcantes da 

personagem, devidamente caracterizada. Além do despojamento da aluna, ao final do 

terceirão, ela falou que ia fazer vestibular de Letras na Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC), o que, para mim, foi emocionante, porque, de todos os anos (26) 

em que lecionei naquela escola, ela foi a única que quis ser professora – e de 

Português.  

Em 1999, a Fundação Nestlé lançou o Concurso Cultural Viagem NESTLÉ 

pela Literatura, destinado às escolas de Ensino Médio e Ensino Fundamental II. 

Apoiados por um Roteiro Cultural, cedido pelo projeto, os alunos realizavam trabalhos 

multidisciplinares e criavam um texto literário. O concurso teve sete edições de 1999 

a 2006 e reconheceu alunos e professores com prêmios em dinheiro e livros. A 

metodologia adotada era a Estética da Recepção, no formato de oficinas com uso de 

múltiplas linguagens (arte, música, vídeo) para condução da leitura da obra e 

produção do texto final. Os livros, bem como todo o assessoramento pedagógico, 

eram oferecidos pelo projeto. Como havia limite de alunos, 20 no total, eu trabalhei no 

contraturno com os alunos que tinham interesse na leitura das obras. No geral, eram 

três livros por edição.  

Muitos episódios marcantes também ocorreram no Ensino Superior, em 

especial nas encenações das obras lidas. Entretanto, um realmente inusitado foi a 
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apresentação da peça Juiz de Paz na Roça, de Martins Pena, pois os acadêmicos 

trouxeram filhotes de porcos e produtos do sítio porque o personagem Juiz recebia 

seu pagamento com produtos da roça. O que se percebia é que as finalizações 

estéticas da leitura, compreensão e análise das obras promoviam um encontro entre 

todos em torno das obras lidas.  

Ao final de minha trajetória como professora da escola pública, atuei em uma 

escola de periferia, quando vivi um momento muito especial provocado pela leitura 

literária. Recebi, nessa escola, uma turma com sérios problemas de disciplina. Não 

conseguiam ficar sentados, falavam extremamente alto e sem parar, agrediam-se 

verbalmente com palavras de baixo calão. Eu tinha de passar no quadro os conteúdos 

gramaticais do livro didático que os alunos receberam, mas não podiam escrever 

porque seriam ofertados aos alunos do ano seguinte. Consciente do poder da leitura, 

fui até a Biblioteca, que, felizmente, possuía muitos livros e em quantidade de cada 

exemplar. Encontrei, nesse espaço, a solução para minhas aulas – a leitura do 

literário. 

Vidas Secas foi a obra escolhida. Cada aluno recebeu o seu exemplar, e 

passamos a fazer leitura e debates em sala. Foi o caminho para que essa atividade 

contribuísse “[...] na reconstrução de si mesmos e, além disso, a contribuição única 

da literatura e da arte para a atividade psíquica” (PETIT, 2009, p. 22). Essa, então, foi 

a metodologia que adotei para o ensino de Língua Portuguesa no Ensino Fundamental 

I, além de ler os livros de literatura, silenciosamente e em voz alta, para os colegas. 

Passei a realizar banquetes literários, leituras individuais e coletivas e, na 

sequência, produção de textos escritos. Os trabalhos eram compartilhados com 

exposição em painel no corredor da escola. Desse modo, percebi o que afirma Petit 

(2009, p. 22) no texto Os jovens e a leitura: “[...] a leitura pode ajudar as pessoas e a 

se reconstruírem [...] mesmo quando se encontram em contextos sociais 

desfavorecidos”. Enfim, percebi que as leituras foram marcantes, pois, ao reencontrar 

meus ex-alunos, eles sempre relembram da aula de literatura e o quanto ela deixou 

boas lembranças para a vida deles, em especial a importância da leitura literária.  

Nos últimos cinco anos, participei de um Clube de Leitura, o Tainha Literária, 

organizado por um ex-aluno de Letras. Nesse Clube, mensalmente, encontrávamo-

nos para debater a respeito da obra escolhida. O grupo era plural, com alunos de 

História, Matemática, Direito, do Doutorado em Educação e convidados especiais. 

Foram muitas experiências diferenciadas de leitura; renovei o meu gosto pela grafic 
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novel. Essa experiência relatei em um texto intitulado O sensível no literário, um 

passeio pelas narrativas (PAREJA, 2017), publicado no livro Cultura, escola e 

educação criadora: diálogos sobre experiências estéticas na educação (NEITZEL et 

al., 2017).  

Contudo, como se diz comumente, a teoria e a prática nem sempre andam pari 

passu. Desde a minha formação até hoje, a literatura é apresentada nos livros 

didáticos e na matriz curricular dos cursos de Letras como historiografia literária, que 

foi instituída no Brasil em 1870, abordagem que agradava ao D. Pedro II, vista como 

inovadora, com o intuito de consolidar a cultura nacional. Logo, essa concepção diz 

respeito a apresentar um rol de autores e obras em seu período histórico, 

transformando a literatura em mais uma disciplina na qual se memoriza dados sobre 

características de autores e de obras. Segundo Cereja (2005, p. 61): “Os manuais de 

literatura, esquemáticos e apoiados em pressupostos da pedagogia transmissiva, com 

forte tendência à memorização, tendem a satisfazer uma realidade [...] que conta com 

professores sobrecarregados e mal preparados [...]”. 

Desse modo, aquele leitor apaixonado pode facilmente tornar-se um não leitor 

a partir do momento que as ofertas de leitura são impostas pelo professor. Ou o texto 

é pretexto para o ensino de gramática, ou o texto é apresentado aos retalhos, texto 

sem contexto, resumo de textos; ou o professor não sabe o que fazer em sala de aula 

com o texto; ou o professor não tem a obra para que todos tenham acesso ao texto 

integral, ou tem a obra e não sabe como mediar o processo de leitura. Mesmo 

recebendo uma formação para ser professora de gramática, pensei que o livro de 

leitura literária poderia ser ofertado de modo a promover mudanças na relação do 

aluno com a língua. 

Com o advento da Teoria da Recepção, reconhece-se a importância do leitor 

na constituição do sentido da leitura, assim como os modos de ofertar a leitura do 

literário na escola. Haroldo de Campos, na década de 1970, poeta concretista e 

professor, já propunha o estudo da literatura brasileira sob o ponto de vista sincrônico; 

ele via a literatura como um espaço de simultaneidade. Jauss (1994, p. 48) tinha uma 

resposta para essa questão: “[...] a historicidade da literatura se revela justamente nos 

pontos de intersecção entre diacronia e sincronia”. No entanto, essa forma de pensar 

não atingiu os autores de livros didáticos para o Ensino Médio, bem como a matriz 

curricular de muitos cursos de Licenciatura em Letras. 
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No decorrer de minha atividade profissional como professora do Ensino Médio, 

só tive acesso a um livro didático, cujos professores autores apresentavam a literatura 

por temas e com os autores das obras sincronicamente colocados. Assim, para que 

esse quadro se transforme, é preciso levar para a esfera da universidade a noção de 

sujeito leitor e de todas as suas implicações no processo de mediação. Para Yunes 

(2016, p. 25), “[...] o prazer de lidar com as dobras das obras, que provocamos com a 

mediação, nos dá uma sensação boa de inteligência e perspicácia daquilo que já 

morava em nós e que as obras passo a passo despertam”. 

Nos anos de 2011 a 2017, foi implantado, pelo Governo Federal, em parceria 

com as universidades, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

(PIBID).  Fui, então, coordenadora do PIBID – Letras, da Universidade do Vale do 

Itajaí (UNIVALI), por seis anos. Esse programa conseguiu efetivamente envolver o 

Ensino Superior com as escolas. O projeto tinha início na Universidade com os alunos 

bolsistas que iriam atuar na escola de Ensino Médio ou Ensino Fundamental II. Na 

escola, havia um professor supervisor, e os alunos de sua classe seriam os 

beneficiados finais. Era uma rede muito bem elaborada que possibilitava ensino, 

pesquisa, extensão e formação profissional. Foi chegado o momento de avisar ao 

leitor que “[...] é tempo de a tua agitada navegação encontrar um cais. Que porto pode 

colher-te com maior segurança do que uma grande biblioteca?” (CALVINO, 2014, 

n.p.). 

Organizei, assim, o subprojeto de Letras com o objetivo de ofertar a leitura do 

literário com ênfase na leitura fruitiva e a mediação com enfoque no livro como objeto 

estético, impactando o espaço escolar. O projeto provocou, realmente, um grande 

impacto social, porque atuamos em várias escolas públicas estaduais e municipais do 

Vale de Itajaí, por seis anos. Todos os dados estão registrados nos relatórios do PIBID 

enviados à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

Os dados desse projeto transformaram-se em artigos publicados em livros, revistas e 

anais de congressos e dissertações de Mestrado. É relevante ressaltar a paixão e o 

reconhecimento da qualidade desse projeto, conforme depoimentos dos bolsistas ex-

alunos de Letras da UNIVALI, em Santa Catarina. Eles afirmam que tiveram um curso 

duplo, um na sala da Universidade e outro na atuação realizada nas escolas. 

A mesma concepção de literatura está presente no Projeto de Extensão 

ContArte: Contando histórias e fazendo arte, do Programa Nacional de Incentivo à 

Leitura (PROLER), do curso de Letras da UNIVALI, o qual coordeno desde 2013. Ele 
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tem levado às escolas do Vale do Itajaí o contato estético e fruitivo do livro literário 

com processos de contações de histórias, rodas de leitura e formação de professores 

contadores, de modo a ampliar a noção de que o gosto pela leitura é socialmente 

construído na mediação. As formações produziram muitos resultados, pois vários 

grupos de contadores foram surgindo na região do Vale do Itajaí. Esse projeto também 

contempla a pesquisa; assim, muitos trabalhos científicos já foram produzidos no 

intuito de promover o empoderamento da escrita científica nos acadêmicos. 

No Grupo de Pesquisa (GP) Cultura, escola e educação criadora, ao qual estou 

vinculada, diferentes trabalhos buscam compreender a formação do leitor do literário, 

como as realizadas por Offial (2012); a hipertextualidade e a fruição dos textos de 

Martins (2013); Bridon (2014), que investigou sobre as competências leitoras e traçou 

o perfil do “leitor produtivo”; Weiss (2016), que problematizou acerca da potência da 

literatura e analisou como ela pode ser mediada em sala de aula de forma a ampliar 

a formação estética dos leitores; Nhoque (2019a), que buscou compreender como o 

fazer uma experiência, a partir da leitura do literário, repercute no leitor, amplia seus 

sentidos e o constitui um leitor encarnado; Vetter (2019), que discutiu como as 

mediações de leitura no Ensino Médio podem possibilitar o encontro entre o leitor e a 

obra; entre outras em andamento, todas voltadas à importância da leitura do literário 

na educação do sensível. A leitura desses trabalhos e o acompanhamento das 

discussões no grupo sobre a elaboração de alguns deles ampliaram meu olhar na 

compreensão da literatura como arte e contribuíram na delimitação do foco de minhas 

pesquisas: a mediação do literário no Ensino Superior. 

Na minha caminhada, também participei de seminários temáticos de literatura, 

que ocorreram no Programa de Pós-Graduação da UNIVALI, nos quais os processos 

de mediação de leitura do literário procuram instigar o encantamento pela leitura dos 

participantes com produção de momentos artísticos, estésicos e cognitivos, colocando 

palavras que não desaparecem. Tive a oportunidade de reler, pela quinta vez, com 

outros olhos, impulsionada pela professora mediadora, a obra Grande Sertão: 

Veredas, de João Guimarães Rosa. Percebi, então, que o importante na vida é a 

travessia (ROSA, 1994). Outro momento de travessia para a compreensão da 

mediação na condução da leitura do literário foi a leitura da obra Divina Comédia, de 

Dante Alighieri (2017). E, entre o Inferno, o Purgatório e o Paraíso e as mediações, 

realizamos a travessia com empolgação, sensibilidade estésica e conhecimento. 
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Nas aulas que ministro sobre literatura, por muitos anos, fui evoluindo da 

postura historiográfica para a postura dialógica, motivada pela minha paixão pela 

leitura e pela intuição de que havia algo a mais na literatura que precisava ser 

perscrutado, isso porque a minha formação em Língua Portuguesa era sinônimo de 

gramática. Deglutimos, antes de tudo, a “gramática” de Domingos Paschoal Cegalla 

e, na sequência, a Gerativa Transformacional. No decorrer dos anos, privilegiei a 

leitura em ato, estabeleci relações de intertextualidade e procurei transpor o 

paradigma vigente. Todas essas manifestações instigam-me a compreender melhor o 

fenômeno de como a mediação afeta os leitores e de como as obras podem ser lidas 

pela fruição nas instituições de ensino formais. 

1.1 TRAVESSIA PELOS DIVERSOS CAMINHOS  

O desejo de problematizar como a mediação do literário pode possibilitar o 

fazer uma experiência para a formação de professores leitores caracteriza esta 

pesquisa como qualitativa. A pesquisa qualitativa, chamada por Bauer e Gaskell 

(2007, p. 23) de soft, considera a relação entre sujeito e mundo, propicia ao 

investigador questionar e refletir sobre a dinâmica do processo de ensino e de 

mediação da leitura do literário, pois “[...] enfatiza os aspectos subjetivos do 

comportamento humano e preconiza que é preciso penetrar no universo conceitual 

dos sujeitos” (ANDRÉ, 1995, p. 18). 

Segundo Gatti e André (2011, p. 31), a pesquisa qualitativa leva em 

consideração “[...] o contexto particular em que se desenvolvem as práticas 

educacionais e que se contemplem os diferentes pontos de vista dos diferentes grupos 

que se relacionam ao programa ou à situação estudada”. A pesquisa qualitativa, 

assim, não se volta aos dados quantitativos, mas em uma descrição dos fatos e em 

uma análise dos dados coletados de forma interpretativa.  

Definida a pesquisa como qualitativa, passamos para os instrumentos de coleta 

de dados. Foram selecionados, para análise documental, os planos de ensino da 

professora de Estudos Literários, que trazem o caminho planejado de suas mediações 

e que poderiam ser adaptados dependendo do movimento natural do processo 

pedagógico. Outro instrumento de coleta de dados foi a aplicação de entrevista por 

meio de grupo focal. Este possibilita a interrelação e o compartilhamento de ideias 

entre os participantes. Seu objetivo é o confronto de ideias na busca de uma 
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percepção de grupo sobre o tema (BAUER; GASKELL, 2007). Nesse sentido, a voz 

do acadêmico, a partir de seus relatos de experiência com o literário, fornece subsídios 

para a pesquisadora analisar e interpretar os fatos.    

Os participantes do grupo focal cursaram a disciplina de Estudos Literários, 

Letras/UNIVALI, nos anos de 2017 a 2018, do primeiro ao quarto período, visto que 

essa disciplina é ofertada em todos os períodos e a professora foi a mesma. O grupo 

era composto de oito alunos, sendo sete alunas e um aluno. Conforme afirmam Bauer 

e Gaskell (2007), o grupo focal deve ser composto de seis a oito pessoas, com 

duração de uma a duas horas, em um ambiente confortável. Desse grupo, apenas três 

acadêmicos eram provindos do Ensino Médio da rede privada de ensino (sendo um 

deles bolsista), os demais da rede pública. 

Para aplicação da entrevista, optamos pelas orientações de Bauer e Gaskell 

(2007, p. 79), os quais sugerem que “[...] os participantes e o moderador sentem num 

círculo, de tal modo de que possa haver um contato frente a frente entre cada um”. A 

entrevista com o grupo dos acadêmicos ocorreu nas dependências da UNIVALI, na 

sala de aula dos estudantes, no quarto período, não necessitando de locomoção. 

Organizamos um café de acolhimento e agradecimento pela participação, para dar um 

ar de descontração e de desejo de aproximação da moderadora. Contratamos uma 

equipe de filmagem para realizar o registro do encontro e, assim, facilitarmos as 

posteriores análises, além de nos dar liberdade, como pesquisadoras, para formular 

novas questões quando necessário e intervirmos na dinâmica do grupo, não ficando 

presas às anotações, como recomendam Bauer e Gaskell (2007). 

Optamos por profissionais do ramo para garantirmos um registro de qualidade. 

Com esses profissionais, foram discutidas a distribuição das cadeiras, a localização 

dos microfones e das câmeras, as condições acústicas da sala em que ocorreriam os 

encontros, quantas câmeras seriam necessárias para que todos fossem filmados e a 

postura deles durante os encontros para que não interferissem na sua dinâmica. Uma 

reunião com o técnico de filmagem foi realizada na UNIVALI, onde ocorreram os 

encontros com o grupo da universidade, para que todos os detalhes fossem 

acertados. 

Usamos como recurso a livre associação, uma “[...] estratégia de fazer com que 

as pessoas usem sua imaginação e desenvolvam ideias e assuntos” (BAUER; 

GASKELL, 2007, p. 80) para iniciarmos a discussão. No caso desta pesquisa, 

utilizamos a apresentação de um trecho do filme Sociedade literária e a Torta de casca 
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de batata1. O filme conta a história de Juliet Ashton, uma escritora inglesa que publica 

livros por meio de um pseudônimo masculino e que está sofrendo de bloqueio criativo. 

Tudo muda, porém, quando, um ano após o término da Segunda Guerra Mundial, ela 

recebe uma carta de Dawsey Adams, da ilha de Guernsey. A autora fica sabendo, 

então, sobre a Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata. Juliet viaja até 

Guernsey para conhecer mais sobre sua história, de seus moradores e da sociedade 

e descobre muito mais do que planejara. A escolha por esse filme deu-se tendo em 

vista a sua temática, a mediação literária. Nele, a presença da arte, especialmente da 

literatura, rondava todo o contexto; e os encontros literários salvaram muitas das 

pessoas, pois, em meio a todo o caos, um livro nas mãos de um grupo em plena 

guerra militar podia ser exatamente a fuga ou o esconderijo que todos precisavam; 

podia também ser a inspiração para seguir em frente e a faísca de vida para continuar 

lutando, mesmo com tantas adversidades. 

O grupo foi mediado pela pesquisadora com auxílio de uma bolsista para 

auxiliar nas anotações das discussões. O grupo focal tem como objetivo construir um 

espaço de aproximação maior com aqueles interessados em participar da pesquisa; 

e o pesquisador, captar, a partir das trocas realizadas no grupo, conceitos, 

sentimentos, atitudes, crenças, experiências e reações sobre o objeto da pesquisa. 

Os dados coletados na entrevista serão apresentados com o codinome dos 

acadêmicos, os quais foram inspirados em obras literárias de suas preferências2. São 

eles: 

 

Capitu, 20 anos, acadêmica de Letras da UNIVALI, foi inserida no mundo da literatura 

desde muito nova com a leitura de livros infantis feita pela mãe e pela avó. Na escola, 

gostava das aulas de literatura, apesar do modo utilitário que a professora lidava com 

ela. Teve uma experiência, nessa época, que a marcou profundamente: a leitura de 

Dom Casmurro, de Machado de Assis. Vem dessa leitura a escolha de seu codinome. 

Na Graduação, desconstruiu toda a concepção que tinha sobre literatura. Até 

organizou, em parceria com outros estudantes, um Clube de Leitura. Participa também 

de projetos de Extensão e Pesquisa que proporcionam a ela conhecer e ler obras de 

 
1 A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata. Direção: Mike Newell. Reino Unido, EUA. 
2018. 
2 Nos Apêndices A e B, encontram-se, respectivamente, o modelo do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE) e o roteiro para o grupo focal utilizados. 
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grandes autores. Sua preferência de leitura ainda continua sendo pelos romances, 

mas se encantou pelos contos e pelos poemas durante a Graduação. 

 

Adélia, 30 anos, acadêmica do curso de Letras. Desde nova, envolvida com as 

palavras, encontrou o caminho ao ingressar no curso de Letras. Deparou-se, então, 

com o amor procurado por tanto tempo em lugares errados. Na época que cursou 

Jornalismo, entendeu que a alma precisava mais de poesia do que notícias policiais. 

Descobriu-se pertencente ao universo literário nas aulas de literatura e, por isso, 

escolheu o codinome que tem por dona a poeta Adélia Prado. Às vezes, ela está um 

pouco dentro, experimentando intensamente o universo dos romances, contos e 

poemas, e, às vezes, um pouco fora, como espectadora que observa e procura 

entender a língua na prática. 

 

Emília, 21 anos, acadêmica de Letras. Desde a infância, incentivada pela mãe a 

adentrar o universo literário, tornou-se uma devoradora de livros logo que aprendeu a 

ler. Após uma fase distante do mundo dos livros, encontrou, nas aulas de literatura do 

Ensino Médio, um lugar para ampliar seus horizontes e reencontrar o prazer antigo. 

Antes, no curso de Direito, não se encaixava no padrão de aluno e profissional 

esperado, migrando, assim que pôde, para o curso de Letras. Hoje, sente que está 

em seu lugar ideal e busca levar o literário a mais pessoas que precisem desse 

encantamento. 

 

Clarice, 23 anos, acadêmica de Letras. Quando adolescente, tinha todos os planos 

bem formulados sobre a sua vida acadêmica, carregava sempre uma certeza sobre 

tudo. No entanto, durante os conturbados percursos da juventude, essas certezas 

foram desmoronando e a incerteza despencou sobre ela. Com tantos caminhos a 

escolher, encontrou o Caminho e, a partir dessa nova trilha, os trilhos da sua vida 

mudaram de vez. Letras passou a ser um novo projeto de vida, que, com o tempo, se 

tornou paixão. A Gramática perdeu suas sete cabeças assustadoras, a Literatura 

tornou-se arte e não apenas passatempo, e a Linguística transformou-se em um amor 

para se ter na vida. Por fim, nem todas as certezas a levaram ao caminho certo, mas 

o caminho certo possui muitas certezas. 
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Emma, 20 anos, acadêmica do curso de Letras da UNIVALI. Iniciou sua vida literária 

desde cedo. Sempre foi apaixonada por livros e desejava ganhar um de presente todo 

ano. Todavia, não foi até seu último ano do Ensino Médio que decidiu Letras como 

seu caminho de vida. Por ter tido um professor amante da literatura, realizou 

dinâmicas que acenderam a paixão por mais. A escolha de seu codinome tem 

inspiração em Madame Bovary, uma jovem simples e sonhadora que via a realidade 

pelos olhos da literatura. 

 

Dylan, 20 anos, começou desde muito cedo a escrever poemas. No entanto, leu pela 

primeira vez um livro de poesia no Ensino Médio, quando trabalhava em uma 

biblioteca comunitária. Lá também teve a oportunidade de ler alguns clássicos, desde 

Dostoiévski e Tolstói até Shakespeare. Devorou muitos livros de poesia escrita, além 

de ser apaixonado pela poesia musicada. Na universidade, teve a oportunidade de 

emergir no mundo da literatura e conhecer mais sobre a teoria e as técnicas poéticas. 

De forma despretensiosa, busca unir suas duas paixões, a música e a poesia, 

compondo canções, que primam pela poética, em uma banda da qual participa como 

vocalista.  

 

Joanne, 20 anos, acadêmica de Letras, cresceu fortemente ligada às palavras. 

Mesmo na tranquilidade do mergulho em seus livros, apaixonou-se por narrativas tão 

extraordinárias quanto os resultados de sua hiperatividade criativa, quando brincava 

de atuar e criar histórias para os personagens que representava. Justamente por esse 

motivo escolheu seu pseudônimo, uma homenagem à autora que representa um dos 

primeiros pilares de seu amor pela fantasia. Seu objetivo, cada vez mais sólido ao 

decorrer do curso, é trabalhar não somente com a literatura em sala de aula, 

introduzindo outros ao mundo pelo qual se encantou, mas também trabalhar com a 

tradução literária no ambiente editorial, conectando-se com novas produções e 

ajudando a torná-las mais acessíveis a diferentes públicos. 

1.2 TRAÇANDO AS METAS DA TRAVESSIA 

A análise das narrativas do grupo focal foi efetuada tendo como referência a 

cartografia segundo Deleuze e Guattari (1995). Essa escolha se justifica tendo em 

vista que evitamos a categorização das falas para que as manifestações discursivas 
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dos acadêmicos bem como as percepções da pesquisadora fossem geradoras de 

questões e não constatações que respondessem diretivamente à problemática desta 

pesquisa. Essa abordagem de análise possibilita ao pesquisador tecer e desenhar o 

mapa da movimentação textual e relacionar os três territórios desta pesquisa (Figura 

1): o planejamento da professora e as narrativas de leituras mediadas de textos 

literários e teóricos, utilizados nos dois anos da pesquisa (quatro semestres). Tudo 

isso ainda cotejado pelas percepções da pesquisadora que poderia ser considerado 

como um território que permeia todos os outros.  

Figura 1 – Mapa da movimentação textual e territórios

 
Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa. 

É uma metodologia que permite um processo investigativo aberto, no qual se 

entrecruzam em cortes e recortes de linhas, que se dobram e desdobram em busca 

de sentidos para a pesquisa. Esses territórios da pesquisa são linhas paralelas e 

transversais que produzem pensamentos em conexões e provocam novos 

encadeamentos de significação. Esse tipo de análise considera os devires que surgem 

nas fissuras do processo da pesquisa. 

 A análise cartográfica é equivalente ao mapa ou ao diagrama e substitui a ideia 

de descrição para, então, analisar a presença de elementos mesmo de natureza 

ambígua ou contraditória, comuns em qualquer sistema complexo. Uma análise 

cartográfica constitui-se como um rizoma, considera a multiplicidade como princípio 
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de análise e desenvolve-se como uma rede de princípios, em que nada é excludente, 

composta por forças, podendo-se entrar ou sair dela por qualquer ponto.  É um mapa 

que pode constantemente ser alterado, porque é aberto para transformações e 

também porque possui múltiplas entradas. 

Um rizoma não começa nem conclui, ele se encontra sempre no meio, entre 
as coisas, inter-ser, intermezzo. A árvore é filiação, mas o rizoma é aliança, 
unicamente aliança. A árvore impõe o verbo “ser”, mas o rizoma tem como 
tecido a conjunção “e... e... e...” Há nesta conjunção força suficiente para 
sacudir e desenraizar o verbo “ser”. (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 35). 

Na análise cartográfica, não há linearidade, mas multiplicidade porque os platôs 

possibilitam sempre novas conexões, a depender do olhar do pesquisador. Pode ir de 

um platô a outro conforme sua própria orientação e continuar a redesenhar seu mapa. 

O platô seria, portanto, os vários pontos de conexão para formar o rizoma, que, no 

caso desta pesquisa, poderia ser compreendido como as falas dos acadêmicos, os 

planejamentos da professora mediadora, assim como os textos teóricos e literários 

utilizados em sala de aula. Ainda, nesta pesquisa, o rizoma é composto pela 

fundamentação teórica que vai sendo tecida para compreender esses territórios que 

são influenciados pelas percepções da pesquisadora. Nesse rizoma, dar-se-iam os 

agenciamentos, encontros com consequências, cuja interligação produziria os 

sentidos. É uma metodologia que dialoga com o conceito de mediação de leitura do 

Grupo de Pesquisa Cultura, escola e educação criadora da UNIVALI.  

O rizoma é um processo de ramificação aberta, não remete a um centro ou 

núcleo e pode expandir-se em direções móveis e indeterminadas, estabelecer 

conexões transversais sem que se possa centrá-las ou cercá-las. O rizoma pretende 

conexões de saberes, ou, como afirmam Deleuze e Guattari (1995), de 

agenciamentos. “As multiplicidades são rizomáticas, e denunciam as pseudo-

multiplicidades arborescentes” (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 14). É um 

pensamento não linear, não centrado, em contínuo devir, e as conexões são infinitas 

porque ampliam os horizontes em constantes agenciamentos. “Uma organização 

rizomática do conhecimento é um método para exercer a resistência contra um 

modelo hierárquico, que traduz em termos epistemológicos uma estrutura social 

opressiva” (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 531). O rizoma liga um ponto qualquer a 

outro ponto qualquer, em um sistema acêntrico, não hierárquico e não significante.  

Deleuze e Guattari (1995) falam de três tipos de linhas: as linhas de 

segmentaridade dura ou de corte molar; as linhas de segmentação maleável ou de 
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fissura molecular; e as linhas de fuga. As duas primeiras são as linhas de 

territorialização, estratificação, significação, as que tentam definir, dar uma rota 

segura, uma essência estática a um território. Já as últimas, as linhas de fuga ou de 

ruptura são linhas de desterritorialização pelas quais um pensamento foge sem parar, 

uma linha pela qual se foge e se “[...] faz fugir todo um sistema como se arrebenta 

tubos. Fugir é traçar uma linha, linhas, toda uma cartografia” (DELEUZE; PARNET, 

1998, p. 47). 

Uma análise cartográfica respeita os princípios da cartografia, que são:  

✓ Conexão e de heterogeneidade: “[...] qualquer ponto de um rizoma pode ser 

conectado a qualquer outro e deve sê-lo” (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 15). 

✓ Multiplicidade: “As multiplicidades se definem pelo fora: pela linha abstrata, 

linha de fuga ou de desterritorialização segundo a qual elas mudam de natureza 

ao se conectarem às outras” (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 15).  

✓ Ruptura a-significante: Um rizoma “[...] pode ser rompido em um lugar qualquer, 

pois retoma segundo uma ou outra de suas linhas e segundo outras linhas” 

(DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 15). 

✓ Cartografia e decalcomania: “Um rizoma não pode ser justificado por nenhum 

modelo estrutural ou gerativo. Ele é estranho a qualquer ideia de eixo genético 

ou de estrutura profunda” (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 20). Essa rejeição 

deve-se à compreensão de que o eixo ou a estrutura “[...] são antes de tudo 

princípios de decalque, reprodutíveis ao infinito” (DELEUZE; GUATTARI, 1995, 

p. 20).  

Tendo em vista que a cartografia é um traçado de um mapa de viagem que 

constrói espaços diversos nos quais os movimentos são fluídos, sem um modelo 

estrutural ou gerativo, uma análise cartográfica dos dados promove múltiplas 

conexões entre eles sem atribuir um eixo centralizador. Nesse tipo de análise, o 

pesquisador faz múltiplas conexões entre os platôs que se tangenciam em blocos 

intercambiáveis, moventes, abertos à expansão. Na prática, os planejamentos da 

professora são cotejados com as narrativas dos acadêmicos, as quais são produzidas 

no grupo focal e com os teóricos que fundamentaram as mediações, assim como com 

os textos literários lidos pelos acadêmicos em sala de aula. Esse cotejamento dá-se 

por agenciamentos e não tem uma ordem, pois a conexão pode ser rompida a 

qualquer momento, por isso é citada como uma “ruptura a-significante”. Todo esse 

movimento é permeado pelas percepções da pesquisadora.   
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Assim, ao habitarmos esses territórios, procuramos desvendar os processos do fazer uma 

experiência pela mediação da leitura do texto literário, para, então, problematizarmos como a 

mediação do literário pode possibilitar fazer uma experiência para a formação de 

professores leitores. Uma vez que a nossa tese é que a formação dos professores de 

Letras requer preparar os acadêmicos para atuarem como formadores de leitores da 

Educação Básica, partimos do princípio de que os acadêmicos necessitam fazer uma 

experiência na leitura do literário e esta depende da mediação do professor. 

 Portanto, esta pesquisa objetivou problematizar como a mediação do 

literário pode otimizar o fazer uma experiência na formação de professores 

leitores. Buscamos responder à seguinte questão problema: Como a mediação do 

literário pode otimizar o fazer uma experiência na formação de professores 

leitores? 

Os objetivos específicos são:  

✓ Identificar os programas de incentivo à leitura, mantidos pelas políticas 

públicas, para contextualizar a pesquisa no cenário nacional.  

✓ Discutir o conceito de fazer uma experiência e de mediação do literário. 

✓ Analisar como os professores leitores em formação se relacionaram com as 

obras literárias por meio das mediações do professor. 

Em síntese, a metodologia desta pesquisa pode ser descrita como mostra a 

Figura 2 que segue. 
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Figura 2 – Metodologia da pesquisa 

 

Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa. 
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Em busca de respondermos à questão desta pesquisa, organizamos esta tese 

em seis capítulos. No Capítulo 1, que diz respeito a esta introdução, abordamos os 

caminhos trilhados pela pesquisadora na área de leitura do literário até esta pesquisa, 

contextualizando-a e identificando sua pertinência. Além disso, apresentamos a opção 

metodológica escolhida para a análise dos dados que foram colhidos nos planos de 

ensino da professora mediadora e nas falas dos acadêmicos da turma de Letras da 

UNIVALI, campo de pesquisa do ensino da Literatura. O método adotado para a 

análise de dados foi o cartográfico. 

No Capítulo 2, temos como meta identificar os programas de incentivo à leitura, 

mantidos pelas políticas públicas, para contextualizar a pesquisa no cenário nacional. 

Apresentamos uma retrospectiva sobre as políticas de leitura no Brasil, com o intuito 

de perscrutar as iniciativas realizadas para fomento do livro, fomento da leitura e da 

formação de professores mediadores. Entre os vários programas, projetos e 

campanhas, destacamos o Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), que foi 

desenvolvido de 1997 a 2014 (na área de livros literários), com o objetivo de promover 

o acesso à cultura e o incentivo à leitura por meio da distribuição de acervos de obras 

de literatura, de pesquisa e de referência. 

Nos Capítulos 3 e 4, discutimos dois conceitos que embasam esta tese: o 

conceito de fazer uma experiência, desenvolvido por Martin Heidegger, e o conceito 

de mediação do literário, segundo quatro grupos de pesquisa do Brasil. Heidegger 

(2015) compreende uma experiência com a linguagem como algo que nos atravessa, 

que nos atropela, que nos avassala. A arte literária, ao combinar poesia e 

pensamento, possibilita a interação, o encontro com a essência da linguagem que 

exige uma entrega para uma harmonização dos sentidos, transformando o leitor. Em 

um diálogo com João Guimarães Rosa, buscamos entrelaçar o discurso filosófico com 

o discurso literário para desvendar os sentidos de fazer uma experiência com o texto 

literário. Na discussão sobre a mediação do literário, o principal aporte teórico foram 

os estudos do GP Literatura infantil e juvenil e práticas de mediação literária – 

Literalise (UFSC), coordenado pela professora Eliane Santana Dias Debus; do GP 

Imbricamentos de linguagens (Universidade da Região de Joinville – UNIVILLE), 

coordenado pela professora Taiza Mara Rauen Moraes, do GP Mediação cultural: 

contaminações e provocações estéticas (Universidade Presbiteriana Mackenzie), 

coordenado pela professora Miriam Celeste Martins; e do GP Cultura, Escola, Cultura 

e Educação Criadora (UNIVALI), coordenado pela professora Adair de Aguiar Neitzel. 
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No Capítulo 5, realizamos os entrelaçamentos entre os conceitos de mediação 

do literário da professora da disciplina de Estudos Literários, os seus planos de ensino, 

os teóricos que servem de suporte para o ensino da literatura, com as vozes dos 

acadêmicos de Letras colhidas no grupo focal sobre uma experiência vivida – uma 

análise cartográfica que imbrica teoria e prática. Evidenciaremos os conceitos 

experenciados pelos acadêmicos após análise de todos os encontros realizados pela 

professora, nos quatro semestres consecutivos da disciplina. A partir das análises das 

narrativas dos acadêmicos, criamos subtítulos que apontam para o conceito de 

mediação da professora mediadora, respondendo, assim, à nossa questão de 

pesquisa: Como a mediação do literário pode otimizar o fazer uma experiência 

na formação de professores leitores? 

Por fim, no Capítulo 6, fazemos uma pausa nessas travessias para 

sintetizarmos as descobertas realizadas após estudarmos o processo de mediação 

do ensino de literatura nos dois anos do curso investigado. 
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2 TRAVESSIAS PELO SOCIAL – POLÍTICAS PÚBLICAS DE LEITURA 

Das fomes e vontades do corpo há muitos jeitos de se cuidar 
porque, desde sempre, quase todo o viver é isso, mas agora, 

crescentemente, é uma fome da alma que aperreira Rosálio, lá 
dentro, fome de palavras [...]. 

 Maria Valéria Rezende 

 
Fome de palavras é a crise que assola o país, fome que precisa ser saciada na 

formação do homem que vive em um mundo letrado e que não lhe é atendida na 

maioria das vezes. Faltam livros ou falta mediação? Tomamos como fonte de 

referência a personagem Rosálio, da obra de Maria Valéria Rezende, O voo da guará 

vermelha, digno representante dos desvalidos social e culturalmente, “Menino eu fui 

Nem-Ninguém, criado por minha avó [...]” (REZENDE, 2014, p. 30), que teve a 

felicidade de encontrar no caminho de sua vida um mediador de leitura, o Bugre, um 

personagem que gostava de ler e contar histórias. A vontade de Rosálio de ler torna-

se intensa. Ganha como herança de Bugre uma caixa com dois clássicos da literatura 

universal, Dom Quixote de la Mancha e os contos de As Mil e uma Noites. O primeiro 

é a história de um grande leitor, Dom Quixote; o segundo é a história de uma grande 

contadora de histórias, Sherazade. Essa caixa se torna o seu grande tesouro à espera 

de ser descoberto a partir do momento em que ele aprender a ler.  

A narrativa segue e o grande momento ocorre quando Rosálio encontra Irene, 

a moça mediadora que sabe ler e que adora ouvir histórias. Esse movimento é o que 

desejamos que aconteça na escola. Alguém que deseja ler, gosta de ouvir e contar 

histórias, com alguém que sabe ler e se encanta ao ouvir histórias orais e escritas, 

que vão sendo construídas pela vida.  

No Brasil, a narrativa de pessoas que sabem da importância do ler e, em 

especial, do ler o literário começou nos anos de 1970 com vários pesquisadores de 

alguns estados e que começaram a estudar e a lutar pela e para a adoção de livros 

de literatura nas escolas. Entre esses pesquisadores destacam-se Ezequiel Theodoro 

da Silva, Afonso Romana de Sant’anna, Eliana Yunes, Regina Zilberman, Marisa 

Lajolo, Lygia Chiappini, entre outros. Foram os desbravadores como “Dom Quixote de 

la Mancha, que saía pelo mundo pra combater a injustiça [...]”, pois “[...] só Dom 

Quixote enxerga o que de fato existia por detrás das aparências de cada coisa que 

via, porque ele sabia muito, que vivia lendo livros [...]” (REZENDE, 2014, p. 25). 

 Os quixotes brasileiros iniciaram sua caminhada com a criação da Associação 

de Leitura do Brasil no início dos anos de 1980, durante o terceiro Congresso de 
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Leitura do Brasil (COLE), instalado nos dias 17 e 18 de dezembro de 1981. Nasceu 

no interior da luta pela redemocratização do país e foi um importante instrumento de 

garantia do direito à palavra e veículo de expressão de diversos segmentos sociais. A 

questão da promoção e do estímulo à leitura passava, naquela época, 

fundamentalmente pela divulgação do próprio texto escrito, em um momento que 

havia poucos espaços de publicação e de informação. Houve aumento na editoração 

de obras, formação de professores, acesso ao livro. No entanto, se a informação 

estava disponível, o mesmo não se pode dizer do acesso a ela, particularmente da 

matéria crítica, pois grande parte da população não tinha, e ainda não tem, condições 

de usufruir a produção cultural e intelectual do país, seja pela exclusão econômica 

(agravada com a globalização), seja pela manipulação da informação pelos 

instrumentos de poder, o que é, também, forma de exclusão.  

 A questão que se coloca não é mais como divulgar e promover a leitura, mas 

de como garantir o acesso da maioria da população à cultura e à educação. Vale 

destacarmos a luta desses primeiros quixotes brasileiros que foram Ezequiel 

Theodoro da Silva, Lílian Lopes Martin da Silva, Olga Molina representantes do COLE, 

primeira gestão de 1981 a 1983, entre outros. Quando da criação da Fundação 

Biblioteca Nacional, destacou-se como primeiro presidente Affonso Romano de 

Sant’Anna, nomeado para assumir o cargo de 1990 a 1996.  

Concomitantemente, a história da educação brasileira mostra que a fome de 

palavras foi sendo atendida com a implantação de diversos programas, projetos e 

campanhas promovidas pelo Governo Federal e por instituições não governamentais 

para disseminar a leitura e a oferta de livros para as escolas e, também, para as 

bibliotecas escolares. Para Yunes (1994), sem política não há vida em sociedade e 

cabe ao Governo procurar atender às demandas que a sociedade necessita 

juntamente a todas as forças vivas da própria sociedade.  

As políticas públicas seriam responsáveis pela organização de todas as ações 

necessárias para a formação do leitor, porque cabe ao Estado e à sociedade ofertar 

condições e acesso à leitura e à cultura. Para Yunes (1994), todos os Ministérios e 

não apenas o Ministério da Educação (MEC) deveriam envolver-se na ação de 

promoção da leitura, pois, com a leitura, os cidadãos serão mais qualificados e, por 

consequência, toda a sociedade. 

De 1968 até 2018, os programas foram sendo criados e sofrendo mudanças; 

alguns sobreviveram até hoje, como projetados na sua criação. O infográfico a seguir 
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(Figura 3) apresenta as fundações, as instituições, as associações, os congressos e 

as proclamações preocupados com a promoção da leitura e do livro. 

Figura 3 – Associações, congressos, instituições, fundações, 
proclamações inaugurais no Brasil 

  
Fonte: Elaborada pela autora com base em Copes (2007). 

Os dados históricos indicam o movimento da sociedade civil e do Governo 

Federal para propagar a leitura no Brasil. A Fundação Nacional do Livro Infantil e 

Juvenil (FNLIJ) continua, por exemplo, cumprindo seu papel na divulgação e na 

avaliação dos livros lançados todo ano, com indicações de selo de obras altamente 

recomendadas, bem como a escolha dos destaques ao Prêmio Jabuti.  
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 O COLE, do mesmo modo, organiza a cada dois anos um congresso e chegou, 

em 2020, na sua 22ª edição. Em parceria com o COLE, em criada em 1981, a ALB, 

para lutar pela redemocratização do país, procurando garantir o direito à palavra e a 

promoção e o estímulo da leitura em uma época que havia poucos espaços para 

publicação e informação. 

A Câmara Brasileira do Livro (CBL) completou 74 anos em 2020. Ela reúne 

editores, distribuidores, livreiros e entregadores porta a porta, em torno de uma causa 

fundamental: a construção de um país com melhor educação por meio do livro e da 

leitura. Atua politicamente frente ao Governo Federal e ao Congresso Nacional para 

influenciar nas decisões relacionadas ao livro e à leitura.  

2.1 PROGRAMAS DE INCENTIVO À LEITURA EM REDE: UM CAMINHO PARA A 
DEMOCRATIZAÇÃO LEITORA 

O povo ficou na mesma, vivendo no realengo, a diferença era 
aquela casa nova, mais bonita do que qualquer outra do arraial, 

branquinha, vistosa, a nos lembrar todo dia que ali só havia 
analfabetos, coisa que a gente antes nem atinava o que era, 

tendo nascido e vivido sem nada saber das letras, no meio de 
um povo sem letras, sem sentir falta delas pra nada, que ali 

nada havia pra se ler. 
Maria Valéria Rezende  

 

Quando não há preocupação do sistema para políticas educacionais, o povo fica 

“na mesma” (REZENDE, 2014, p. 29), porque não compreende a importância de saber 

ler, de ter acesso à palavra pelos livros de qualidade, de compreender o que é viver 

sem as letras, pois não sabe nada das letras. Para que a casa nova não ficasse vazia, 

e para tornar evidente o vazio de palavras que dominava a população, as forças vivas 

da sociedade, preocupadas com a leitura e com uma forma de fomentá-la, instituíram, 

por meio do Governo Federal, quatro programas: Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD), em 1985; PROLER e Pró-Leitura, em 1992; e PNBE, em 1997. Cada um dos 

quatro programas tinha seus objetivos e uma estimativa de alcance das atividades de 

leitura e acesso ao livro, como mostra a Figura 4. 
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Figura 4 – Programas de incentivo à leitura 

    
Fonte: Elaborada pela autora com base em Copes (2007). 
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Os programas foram instituídos para a distribuição de livros, à formação 

continuada de professores e à implementação de bibliotecas escolares. O intuito era 

que cada criança ou jovem montasse a sua “caixa de livros” para carregar consigo 

para ler a qualquer hora, em qualquer lugar, por qualquer pessoa. Era uma forma de 

diminuir o analfabetismo e colocar a população escolar em contato com a arte literária. 

Segundo Candido (1989, p. 143), “[...] o analfabetismo não é sempre razão suficiente 

para explicar a fraqueza de outros setores, embora seja o traço básico do 

subdesenvolvimento no terreno cultural”. Era a tentativa de sair do 

subdesenvolvimento cultural com a distribuição de livros para a comunidade escolar.  

O sonho da personagem Rosálio era aprender a ler para ser contador de 

histórias na praça, e levar o mundo mágico e envolvente da palavra literária a todos. 

“Porque [...] lá na Grota [...] só havia analfabetos, tendo nascido e vivido sem nada 

saber das letras” (REZENDE, 2014, p. 54). Seu sonho era o sonho da democratização 

de leitura do literário: motivar a todos a encantarem-se com a leitura.  

No início da década de 1990, foi instituído o PROLER, vinculado à Fundação 

Biblioteca Nacional (FBN), visando criar uma rede nacional promotora da 

democratização da leitura e da escrita criativa. Esse programa procura articular a 

leitura com outras expressões culturais, propiciar o acesso a materiais escritos, abrir 

novos espaços de leitura e integrar as práticas de leitura aos hábitos espontâneos da 

sociedade, constituindo, dentro e fora da biblioteca e da escola, uma sociedade leitora 

na qual a participação dos cidadãos no processo democrático seja efetiva. O PROLER 

foi instituído com  

[...] o compromisso de promover ações de valorização social da leitura. Esse 
propósito envolve políticas de difusão de livros e bens de leitura destinadas a 
torná-los disponíveis ao maior número possível de pessoas, mas exige, 
principalmente, a constituição de uma política voltada à formação de leitores 
e de agentes de leitura. (PROLER, 2009, p. 11).  

Essa finalidade é o sonho de Rosálio, de aprender a ler para contar histórias 

em espaços abertos e, assim, ofertar a palavra literária a todos os cidadãos. Essa 

compreensão do texto literário encontra reforço na voz teórica de Petit (2012) quando 

a autora afirma que: 

A leitura tem o poder de despertar em nós regiões que estavam até então 
adormecidas. Tal como o belo príncipe do conto de fadas, o autor inclina-se 
sobre nós, toca-nos de leve com suas palavras e, de quando em quando, 
uma lembrança escondida se manifesta, uma sensação ou um sentimento 
que não saberíamos expressar revela-se com uma nitidez surpreendente. 
(PETIT, 2012, p. 7). 
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A leitura, para Rosálio, é simbolizada em Sherazade, personagem ícone do 

contador de histórias, que o acompanha na sua caixa, nas histórias de As Mil e uma 

Noites 3 . Histórias desconhecidas que se cruzam com as histórias de sua vida, 

narradas por Irene – que incorpora a imagem de Sherazade –, transformam suas 

lembranças escondidas em uma nova bela história. É a mágica da palavra literária 

que se multiplica a cada encontro nos atos de ler e de escrever cotidianos desse casal 

inusitado que encontra sua identidade como sujeitos pela palavra. 

Essa mágica de multiplicação da palavra literária concretizou-se com o 

PROLER, que se transformou em uma rede de Comitês sediados em prefeituras, 

secretarias de estados e municípios, fundações culturais ou educacionais, 

universidades e outras entidades públicas e privadas coordenados pela Coordenação-

Geral de Leitura, pelo Departamento do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas 

(DLLLB), pela Secretaria da Economia da Cultura (SEC), pelo então Ministério da 

Cultura (MinC) e por seu Conselho Consultivo, formado por gestores do MinC, do 

Ministério da Educação (MEC) e do Plano Nacional de Livro e Leitura  (PNLL) e 

representantes dos Comitês. Tais instâncias de coordenação dedicam-se a 

estabelecer diretrizes para implementar as ações que consolidem os planos e as 

ações na área de promoção da leitura, com objetivo de fortalecer o PROLER. 

O papel do PROLER é criar espaços sistemáticos para a formação de agentes 

culturais promotores de leitura em todo o país em parceria com instituições públicas e 

comunitárias e prefeituras municipais. Essa condição garante que projetos de 

formação de leitores conveniados ao programa e instituídos sob a forma de Comitês 

trabalhem sobre suas respectivas realidades regionais para atender às demandas 

próprias das comunidades onde atuam. O programa não tem por objetivo doar e 

distribuir livros. 

O PROLER continua em atividade devido às instituições que abraçaram a 

política de leitura como um caminho para a democratização. O programa deixou de 

receber mais apoio financeiro do Governo Federal, mas continua com o respaldo da 

FBN. Em algumas regiões do país, os Comitês são coordenados pelas universidades 

e pelas prefeituras. Atualmente, os comitês estão distribuídos, no Brasil, como mostra 

a Figura 5 a seguir. 

 
3 LIVRO das mil e uma noites. Ramos sírio e egípcio. Editado e Trad. Mamede Mustafa Jarouche. São 
Paulo: Globo, 2006-2007. 3 v. 
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Figura 5 – Distribuição dos Comitês por região 

 
Fonte: Nhoque (2019b, p. 96). 

Formar professores, promover eventos, simpósios, seminários, rodas de 

leituras não bastava. Era preciso investir no objeto livro. Assim, no mesmo ano de 

1992, foi implantado o programa Pró-Leitura, com o objetivo de contribuir com a 

formação continuada, tanto teórica quanto prática, dos professores na área da leitura, 

preocupando-se com a produção e a difusão do livro. O Pró-Leitura visa à 

profissionalização dos professores, aliando pesquisa universitária, formação docente 

e prática pedagógica. Tem por finalidade, segundo a Lei No 7.624, de 5 de novembro 

de 1987, que autoriza a instituição de fundações, Art. 2º: 

 
I – promover o desenvolvimento da produção e da difusão do livro; 
II – estimular a publicação de obras de interesse cultural, a criação literária e 
a instituição de bibliotecas; 
III – difundir e estimular o hábito da leitura; 
IV – manter e incentivar cursos de biblioteconomia, de técnicas de 
encadernações e proteção de livros e demais tecnologias de reprodução e 
arquivamento de sons e imagens; 
V – receber o Depósito Legal, disciplinado pelo Decreto Legislativo nº 1.825, 
de 20 de dezembro de 1907; 
VI – promover a captação, a preservação e a difusão da produção 
bibliográfica e documental nacional em suas diversas formas. (BRASIL, 1987, 
n.p.). 

 
Passaram a integrar o Pró-Leitura a Biblioteca Nacional, criada pelo Decreto de 

27 de junho de 1810 (BRASIL, 2019), e o Instituto Nacional do Livro (INL), criado pelo 
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Decreto-Lei Nº 93, de 21 de dezembro de 1937, mantidas as suas finalidades segundo 

o disposto nas normas legais vigentes que regulamentam a matéria (BRASIL, 1937).  

Somente distribuir livros e não promover ações que aprimorem o professor para 

mediação da leitura não surtiria um resultado que possibilitasse grandes 

transformações ao acesso à leitura. Apesar de todos os projetos que o PROLER 

previa realizar, havia a necessidade de pensar especificamente no profissional que é 

o grande responsável pelo acesso à leitura, o mediador. Segundo Petit (2013, p. 17), 

“[...] talvez toda pessoa que trabalha com a leitura deveria pensar em seu próprio 

percurso como leitor”. Era o momento para mais esse movimento na preocupação 

com o desenvolvimento da leitura no país.  

As ações e os projetos em redes desenvolvidos pelo PROLER ampliaram o 

conceito de leitura como um espaço de mediação e de dialogismo. Novas e muitas 

mediadoras de leitura, como Irene, estariam sendo preparadas para dar acesso à 

leitura e formar novos leitores. Nem toda Irene brasileira tem, ao seu lado, um Rosálio 

apaixonado por histórias e livros. Esse desejo precisava ser despertado, e a formação 

dos professores para formar leitores deveria incidir sobre o aspecto tão complexo do 

acesso à leitura. Para Petit (2012, p. 160-161), com os professores mediadores 

acolhedores, os “[...] textos absurdos empoeirados, de repente ganham vida. Curiosa 

alquimia do carisma. [...]. Nem todos são capazes de provocar esses movimentos do 

coração. Mas pode se interrogar sobre sua relação com a literatura”. 

Foi assim, com uma leitora e mediadora, Irene, que Rosálio, ao dominar a 

leitura e, também, a escrita, libertou-se, adquiriu identidade e foi em busca de sua 

realização pessoal. Rosálio “[...] era cego, porque não sabia ler, e ela [Irene] operou 

um milagre, igualzinho a Jesus Cristo, curando a sua cegueira, quase de todo vencida” 

(REZENDE, 2014, p. 84). A mediação realizada por Irene surtiu efeito, promoveu a 

fala, a leitura e a escrita de Rosálio, que deu a si um novo sentido à vida. A alquimia 

ocorreu e, conforme afirma Petit (2012, p. 19), “[...] compreendemos que ela [a leitura] 

os ajuda a se construir, a imaginar outras possibilidades, a sonhar. A encontrar um 

sentido”. O sentido da própria vida foi encontrado por Rosálio – tornar-se contador 

com o domínio da leitura. 

Marques Neto (2009, p. 66) afirma que “[...] em qualquer programa de formação 

de mediadores é importante dedicar a maior parte do tempo à leitura. [...] além de 

estudar estratégias metodológicas de leitura, possam ‘ler de verdade’ e ter a 

oportunidade de associar suas leituras a outros processos culturais”. O ler de verdade 
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é que esteve presente na relação de Rosálio e Irene – Rosálio lendo o mundo, e Irene 

lendo os livros e, ambos lendo a si mesmos, ressignificando-se como seres humanos. 

Em 1997, nasceu um novo programa que buscava minimizar a cegueira de 

milhares de brasileiros: o PNBE, que, durante 19 anos, distribuiu livros de literatura 

de qualidade para as bibliotecas escolares brasileiras. A intenção era de ofertar às 

escolas públicas de Ensino Fundamental recursos diversificados de leitura, essenciais 

ao desenvolvimento intelectual, emocional e cultural de alunos e de professores. O 

MEC pretendia, por meio do PNBE, apoiar projetos de capacitação e de atualização 

do professor do Ensino Fundamental e aplicar programas de incentivo ao hábito de 

leitura. O principal objetivo era democratizar e disponibilizar o acesso a livros de 

literatura, de pesquisa e de referência aos alunos e à comunidade escolar. Como diz 

Rosálio, o “[...] novelo do fio de suas lembranças acha a ponta do começo e desenrola” 

(REZENDE, 2014, p. 20). Assim, as políticas públicas buscam desenrolar as 

dificuldades do ensino da literatura com a proposta de leitura do livro e com a 

distribuição para toda a comunidade escolar. 

Para essa finalidade, o PNBE Literário preocupou-se em ofertar livro de 

literatura em prosa e verso em diferentes gêneros literários. Já o PNBE Periódicos, 

ofertados aos professores, apresentavam assuntos de caráter didático e 

metodológico. O PNBE do Professor foi organizado para oferecer aos professores um 

referencial teórico e metodológico como apoio para a prática docente.  

Com os livros fora das caixas, os modos de ler passaram a ser solidários e 

solitários. Ao estar de posse do livro, todos podem ler silenciosamente e, na 

sequência, podem realizar o contar partilhado. Assim como Tia Anastácia e Dona 

Benta, que seduzem seus ouvintes ao contar histórias, Sherazade, uma das 

personagens dos livros que estão na caixa de Rosálio, representa a contadora que 

sobreviveu ao encantar o Sultão com suas histórias e “[...] só com a força das palavras, 

escapou da morte certa” (REZENDE, 2014, p. 27).  

O fio da meada, do PNBE, desenrolou-se com três matizes importantes para 

colorir com palavras literárias os alunos e com palavras teóricas o saber literário dos 

professores, tanto em livros como em periódicos (Figura 6). 
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Figura 6 – Programa Nacional Biblioteca da Escola 

 
Fonte: Elaborada pela autora com base em Brasil (2018). 

Os livros e as orientações aos professores passaram a circular em decorrência 

dos programas nacionais mobilizados em prol do livro e da leitura. Os editais 

viabilizam que autores inscrevam seus livros para uma avaliação efetuada por 

professores que se candidatam a avaliadores em chamadas públicas efetuadas pelo 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Após as avaliações, as 

obras são adquiridas e distribuídas para as escolas. 

Segundo Berenblum e Paiva (2009), a avaliação dos livros literários é 

considerada a fase mais difícil, pois as obras irão circular na rede pública brasileira, 

em um país caracterizado pela diversidade cultural. Para a coordenadora do grupo de 

avaliação do PNBE, a tarefa de avaliar obras literárias é bastante complexa, por causa 

do desafio de saber se a obra escolhida irá despertar o interesse do jovem leitor 

(BERENBLUM; PAIVA, 2009). Outro aspecto é a avaliação da qualidade da obra e a 

identificação de sua concepção artística, o seu projeto gráfico (que envolve a 

ilustração) e, também, o seu conteúdo. Esse programa promoveu o mercado editorial 
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que ampliou o número e a qualidade das publicações. Assim, os programas do 

governo passaram a consumir livros e a distribuí-los nas escolas.  

Rosálio maravilhava-se a cada livro lido por Irene, e é esse prazer estético 

frente ao livro que os programas de leitura objetivam causar. “[...] agora que entende 

melhor o que ela [Irene] lhe deu, a chave milagrosa para abrir a sua caixa, e mais do 

que a própria caixa, as histórias que estavam presas nos livros” (REZENDE, 2014, p. 

71). E os livros chegaram às escolas! 

A Figura 7 mostra que foram muitas obras enviadas às escolas e que, em 2010 

e 2014, houve um aumento exponencial na quantidade de livros distribuídos na 

Educação Infantil. No Ensino Fundamental I, esse aumento deu-se no ano de 2010, o 

que não ocorreu no Ensino Fundamental II, permanecendo sempre em torno de três 

milhões de livros, tendo um aumento de dois milhões em 2013. 

Figura 7 – Distribuição dos livros na Educação Infantil e no Ensino Fundamental  

    

Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados extraídos de Brasil (2017). 

No Ensino Fundamental II, a remessa de obras foi 50% menor do que a que foi 

enviada ao Ensino Fundamental I. No entanto, apesar da divisão I e II, a leitura no 

período do sexto ao nono ano mesclam-se devido ao nível de maturidade leitora em 

uma fase de pré-adolescência. No período de cinco anos, foram entregues 44.115.286 

livros para um universo de mais ou menos 28 milhões de alunos que se matricularam 

anualmente no Ensino Fundamental I e II, não atingindo dois livros por aluno, o que 

podemos considerar uma distribuição muito baixa. 
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No Ensino Médio, observamos que a distribuição de livros foi mais escassa 

(Figura 8). Ela aconteceu, inicialmente, em um intervalo de três anos (2008-2011). 

Nesse intervalo, houve uma redução de quase 50% no número de livros distribuídos. 

Depois, esse intervalo diminuiu para um ano (2013), havendo um aumento no número 

de livros. Já na Educação de Jovens e Adultos (EJA), observamos que o ano de 2010, 

como no Ensino Fundamental, foi o ano marco no número de distribuição, havendo 

uma diferença substancial para os anos posteriores. Esse aumento evidenciou uma 

grande diferença entre os livros enviados ao Ensino Médio e à EJA, que recebeu o 

dobro de livros.  

Figura 8 – Distribuição de livros no Ensino Médio e Ensino de 
Jovens e Adultos 

  

Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados 
extraídos de Brasil (2017). 

A partir de 2016, não foram mais enviadas obras literárias para as escolas 

públicas brasileiras. Houve um momento político crítico no país, uma mudança de 

governo no meio do mandato que afetou a política nacional de distribuição de livros. 

Para 2019, havia uma proposta de alteração na política de distribuição do livro que 

não ocorreu. Assim, um programa que foi se desenhando desde 1997 deixou de existir 

e as escolas, consequentemente os alunos, deixaram de ter acesso a novos livros 

literários.  

Em 2020, um novo programa foi criado para suprir as necessidades dos leitores 

do texto literário dos anos finais do Ensino Fundamental – o Programa Nacional do 
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Livro e do Material Didático4 (PNLD Literário). A escola tinha o direito de escolher 

um acervo de aproximadamente 25 obras para a sua biblioteca, e o professor fazia 

parte dessa escolha. Além disso, cada estudante recebia duas obras para serem 

utilizadas em propostas elaboradas pelo professor. Entretanto, ao final do período 

letivo, esses livros deveriam ser devolvidos para a instituição a fim de serem utilizados 

por outros estudantes e professores, pois a meta é que o livro veiculasse por quatro 

anos.  

Já para a Educação Infantil e os anos iniciais do Ensino 

Fundamental, o Ministério de Estado da Educação vinculado ao 

Governo Federal, instituiu o Conta pra mim, por meio da 

Portaria No 421, de 23 de abril de 2020, programa de literacia 

familiar que se configura como um “[...] conjunto de práticas e 

experiências relacionadas com a linguagem, a leitura e a escrita, 

as quais a criança vivencia com seus pais ou cuidadores” (BRASIL, 2020, p. 181). O 

programa objetiva sensibilizar a sociedade para cultivar a leitura em família, incentivar 

o hábito de leitura, entre outras ações. O programa ficará responsável pela promoção 

de campanhas e eventos de divulgação da literacia familiar, além de produção e 

difusão de materiais de orientação sobre as práticas de literacia familiar em diferentes 

veículos de divulgação.  

O programa, por operar de modo virtual, fornece como material 40 vídeos que 

orientam as famílias a colocarem em prática as atividades de leitura com seus filhos; 

um guia para as famílias aprenderem as técnicas de literacia familiar; histórias infantis 

e contos de fadas narrados em formato de áudio; cantigas populares cantadas por 

Toquinho; e vídeos em que o cantor e compositor Toquinho narra fábulas escritas por 

Monteiro Lobato. Ademais, é disponibilizada uma coleção de livros, podendo ser lida 

de forma on-line, impressa, ou utilizada para colorir. Os livros são organizados nas 

seguintes categoriais: Livros de ficção; Livros de poesia; Livros somente com 

imagens; Livros para bebês; Livros informativos: informações sobre o mundo.  

Podemos relembrar o sonho de Rosálio, bem como da população escolar 

brasileira em ter acesso a livros literários, uma vez que há uma nova proposta, apesar 

de frágil, nesta área. A quantidade e a variedade de livros são menores, no entanto, 

estão sendo enviados. 

 
4 Disponível em: https://pnld.nees.ufal.br/assets-
pnld/guias/Guia_pnld_2020_literario_Apresentacao.pdf. Acesso em: 20 maio 2021.  
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O impacto da desmobilização do PNBE na formação de leitores no país e a não 

continuidade de um programa que ofertasse livros à escola e aos alunos seria 

desastroso. Todavia, mesmo um programa menor sendo aprovado, ele preenche o 

espaço vazio que esse corte provocou. Segundo Todorov (2010), a literatura pode 

transformar o indivíduo, pois ela não é vazia, tem um papel a cumprir. Para o autor:  

A literatura pode muito. Ela pode nos estender a mão quando estamos 
profundamente deprimidos, nos tornar ainda mais próximos dos outros seres 
humanos que nos cercam, nos fazer compreender melhor o mundo e nos 
ajudar a viver. Não que ela seja, antes de tudo, uma técnica de cuidados para 
com a alma; porém, revelação do mundo, ela pode também em seu percurso, 
nos transformar a cada um de nós a partir de dentro. A literatura tem um papel 
vital a cumprir, mas para isso é preciso tomá-la no sentido amplo e intenso 
[...]. (TODOROV, 2010, p. 76). 

Se a leitura abre portas para a compreensão e a interpretação das atividades 

simbólicas que caracteriza os mais variados tipos de contato social, como afirma 

Todorov (2010), desmontar um programa como o PNBE atinge diretamente a 

formação crítica e humanística dos jovens em formação, que já estão desamparados 

social e economicamente e que poderiam ter mais chances de ascensão, caso 

tivessem acesso à leitura. Nesse sentido, é relevante, no ensino de Língua 

Portuguesa, incluir a leitura literária como parte fundamental para a formação humana, 

e ter livros de qualidade nas escolas é qualificar as aulas de língua. Ler, principalmente 

textos literários, é uma atividade de produção de sentidos que a disciplina de Língua 

Portuguesa não pode se furtar.  

Para compreender melhor o impacto negativo da desmobilização do PNBE na 

vida das crianças e dos jovens brasileiros, vamos nos enveredar pelos estudos de 

Italo Calvino, Richard Bamberger e Paulo Freire. Calvino (2001), nas suas 14 

definições do que é um clássico, procura defender que um bom livro provoca a busca 

do sentido. Esse caminho pode ser prazeroso, no sentido proposto por Barthes (1998) 

e sua erótica do texto.  

Para Calvino (2001), com a leitura do literário, é possível encontrar o sentido 

da vida e das palavras, a dimensão mais profunda da existência. Isso deixa evidente 

a necessidade de obras literárias no cotidiano dos alunos nas escolas, para que 

tenham acesso livre e prazeroso. Assim, com a pausa na remessa de obras, que 

atinge o espaço de seis anos (2014/2020), houve um distanciamento do leitor às 

últimas produções de obras e, também, à renovação dos clássicos.  

Para Bamberger (2002), 
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[...] saber ler se compara a um passaporte que ajudará o leitor a viajar e 
conhecer outro mundo, o mundo dos leitores. As fronteiras são destruídas, 
pois, a cada leitura é possível viajar para diversos países, para o passado, 
para o futuro e ainda para dentro de si, conhecendo-se melhor. 
(BAMBERGER, 2002, p. 29). 

Contudo, como nossas crianças e nossos jovens poderão ter esse passaporte 

se as bibliotecas das escolas estiverem destituídas de livros? Com Freire (2006), 

aprendemos que a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra, e a leitura 

desta implica a continuidade da leitura daquele argumento irrefutável para 

entendermos a necessidade do livro na escola. A leitura é associada à forma de ver o 

mundo, é um meio de conhecer; seu conceito passa pela compreensão do mundo.  

2.2 PROJETOS DE INCENTIVO À LEITURA NO BRASIL 

Por isso Rosálio hoje veio louco para avançar na escrita 
de seu nome, conquistar palavras novas, para que 

chegue logo a hora de poder ler esses livros inchados de 
tanta história, para depois reinventar e ir contar pela rua, 

pelas praças, pelas feiras, tirar disso profissão.  
Maria Valéria Rezende 

 
Rosálio desejava aprender a ler porque tinha um projeto de vida a partir do 

momento em que a dominasse, pois iria reinventar as histórias para contá-las pelas 

praças, pelas ruas, transformar a contação em profissão. Muitos projetos ao longo de 

20 anos foram lançados com duração de 3 a 4 anos em média, para distribuir livros 

para os alunos das escolas públicas brasileiras. Conquistar palavras novas, ler livros, 

reinventar faziam parte das novas preocupações com o fomento de novas propostas 

de leitura. A meta era promover o encontro do aluno com o livro e com a leitura. Assim, 

nasceram, entre as décadas de 1980 a 1990, a Ciranda de Livros, a Viagem da 

Leitura, a Sala de Leitura e a Leitura em minha casa (Figura 9). Todos atendiam ao 

desejo intenso de Rosálio: possuir livros; e os projetos assumiram a função de 

distribuir livros para as escolas e para os alunos. 



49 
 

Figura 9 – Projetos de incentivo à leitura 

 

Fonte: Elaborada pela autora com base em Copes (2007). 

O Projeto Ciranda de Livros distribuiu livros para 30.000 escolas selecionadas 

para que todos os Rosálios encontrassem “[...] as cores de vida nas ruas vazias” 

(REZENDE, 2014, p. 10). E Rosálio pergunta: “[...] para onde fugiu a humanidade? 

Sumiu toda? Virou lobisomem boitatá, alma penada, mula sem cabeça?” (REZENDE, 

2014, p. 10). A essas perguntas, encontramos a resposta em Candido (2004), que 

confirma a preocupação de Rosálio porque, para o autor, a humanização do homem 

se faz pelo encontro das vozes de quem lê e de quem escreve nos meandros do texto 

literário. 
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Segundo Candido (2004), o encontro do homem com o livro e a leitura o 

transforma, pois “[...] a literatura corresponde a uma necessidade universal que deve 

ser satisfeita sob pena de mutilar a personalidade, porque pelo fato de dar forma aos 

sentimentos e a visão do mundo ela nos organiza, liberta-nos do caos e, portanto, nos 

humaniza” (CANDIDO, 2004, p. 186). Comunga dessa concepção Petit (2012, p. 42) 

quando diz que “[...] a arte da narrativa, em particular, permite organizar a própria 

história e transformá-la”.  

Em sua pesquisa, a autora apresenta depoimentos de jovens em 

vulnerabilidade social, assim como Rosálio, que foram afetados após o contato com a 

leitura. Um dos exemplos é a fala de Christine: “A leitura é meu país, nada me falta 

quando eu leio. O tempo desaparece. E eu não dependo de ninguém para isso” 

(PETIT, 2012, p. 248). Ou, ainda, as personagens do filme A sociedade literária e a 

torta de casca de batatas (2018), que buscaram a sua humanidade nos encontros do 

Clube de Leitura em uma época de crise, em plena Segunda Guerra Mundial. Ou, 

então, a obra Escritores da Liberdade (2007), no qual a leitura literária e a narrativa 

de vida transformaram uma classe cuja autoestima não existia. Os alunos possuíam 

fome de palavras, mas não tinham consciência disso. 

Com a Ciranda de Livros, durante quatro anos, cada escola selecionada 

incorporou, ao seu acervo, cerca de 60 títulos, possibilitando que, ao todo, quatro 

milhões de alunos tivessem acesso a livros de literatura infantil e juvenil de qualidade. 

A FNLIJ, criada em 23 de maio de 1968, que é a seção brasileira do International 

Board on Books for Young People (IBBY), ficou responsável pelo projeto Ciranda de 

Livros. A função era apresentar e divulgar os livros de qualidade possibilitando o 

acesso para todos nas bibliotecas escolares, públicas e comunitárias. 

Desse modo, a caixa de livros dos alunos brasileiros ficou enriquecida com 

obras como Vida e Paixão, de Pandonart; O cruel, de João Ubaldo Ribeiro; A bolsa 

amarela, de Lygia Bojunga Nunes; Pare no p da poesia, de Elza Beatriz; O menino 

maluquinho, de Ziraldo; e tantas outras que iriam saciar a fome dos Rosálios 

brasileiros se elas fossem lidas apaixonadamente pelo ou com o professor mediador. 

Afinal, ouvir histórias é um bálsamo para acalmar a alma. Como afirma Rosálio, “[...] 

só quando contava histórias, em cada boca da noite, a alma aquietava se não o 

desassossego tomava conta” (REZENDE, 2014, p. 49). 

Podemos questionar: Todo o Brasil foi atingido? Certamente, não. E todas as 

bibliotecas? Decerto que não. No entanto, o projeto já estava contribuindo para o 
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acesso ao livro, uma vez que, no Brasil, o livro sempre foi um objeto muito caro para 

a maioria das pessoas, portanto de difícil acesso. Esse acesso seria possível a partir 

de então pelas bibliotecas escolares. Segundo o Censo Escolar de 2016, do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP (2017), é 

possível identificarmos que a presença delas ainda é muito aquém do desejado. 

Segundo os dados estatísticos, do total de 217.480 escolas públicas do país, apenas 

21% possuem biblioteca em suas dependências (INEP, 2017). Já do universo de 

61.878 escolas da rede privada de ensino, 38% possuíam esse equipamento escolar 

(INEP, 2017). Percebemos, assim, que a escola pública fica muito aquém do resultado 

das escolas particulares. O percentual de bibliotecas escolares, em 2016, por região, 

apresentava-se como mostra a Figura 10 a seguir. 

Figura 10 – Percentual de bibliotecas escolares 

 

Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados extraídos de INEP (2017). 

Em resumo, somente 25% do universo de 279.358 estabelecimentos de ensino 

públicos e privados possuem biblioteca escolar em sua infraestrutura. Cerca de 80% 

das escolas brasileiras estão, portanto, desprovidas de biblioteca escolar. Isso mostra 

que esses programas de leitura necessitariam de mais tempo e mais verba para 

conseguir atingir pelo menos 50% desse público, tendo em vista a deficiência das 

escolas no que diz respeito a espaços de leitura. Com a situação calamitosa do país, 

quatro anos são insuficientes para modificar esse cenário. 
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A preocupação com a falta de bibliotecas escolares e livros de literatura foram 

os motivos que levaram à implantação do Projeto Viagem da Leitura, executado sob 

o benefício da Lei Sarney – Lei Nº 7.505, de 2 de julho de 1986. Foram distribuídos 

60 livros de literatura para cada biblioteca pública do país conveniada ao INL (BRASIL, 

1986). No Brasil, devido ao número reduzido de bibliotecas escolares, conforme dados 

anteriores, o programa atendeu apenas àquelas escolas que dispunham de 

bibliotecas, sendo, portanto, uma ação tímida no que diz respeito à formação de 

leitores. No entanto, as vozes dos autores estavam ali presentes nas bibliotecas 

contempladas para serem ouvidas pelos leitores e entrarem nessa viagem. A trajetória 

de distribuição de livros por meio da Lei Nº 7.505/1986 foi curta, um ano apenas, de 

1987 a 1988.  

Todavia, a pergunta que fazemos não é mais se haveria Irenes pacientes e 

persistentes na arte de ler e de escrever histórias para os Rosálios ávidos por 

aprender a ler e contar histórias, mas sobre os espaços de leitura. Houve a percepção 

de que era hora de investir não apenas na disponibilização dos livros, mas de valorizar 

o espaço da biblioteca escolar. Assim, com o intuito de ampliar o acervo disponível 

para os alunos, em 1988, foi lançado o Projeto Sala de Leitura pela Fundação de 

Assistência ao Estudante (FAE) em parceria com o MEC. À FAE competia a seleção, 

a compra e a distribuição dos livros de literatura infanto-juvenil aos alunos do ensino 

público. Esse projeto teve como foco incentivar e garantir a existência, na escola, de 

um espaço para a leitura. Além disso, o projeto tinha como objetivo distribuir livros 

didáticos e de literatura para as escolas de Ensino Fundamental de todo o país, com 

o propósito de a leitura acontecer na sala de aula, no pátio, no corredor, embaixo das 

árvores, em qualquer lugar. O importante era ler e as crianças poderem escolher o 

que iriam ler e emprestar os livros para levar para casa.  

O projeto Sala de Leitura prescrevia que a leitura é fundamental para 

possibilitar o sonhar e, ainda, conhecer o mundo. Uma assertiva que considera a 

leitura fruitiva como uma possibilidade criadora e de ampliação do conhecimento. 

Como a coleção se destinava às crianças, os livros deveriam ficar expostos e ao 

alcance delas. Os livros do projeto eram de propriedade da escola e nela deveriam 

ficar. Em 2001, novos caminhos foram abertos visando à formação de leitores: era 

preciso que o espaço de leitura não ficasse restrito à escola, mas que ele entrasse 

nas casas das famílias brasileiras. Assim, para ampliar o contato da criança com o 

livro, como objeto estético e de fruição, foi criado o Projeto Literatura em minha casa, 
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em 2001 e que se estendeu até 2004. Foi um projeto arrojado, pois não seria somente 

empréstimo, seria propriedade, paixão; o livro passa a ser presente, pois foi distribuído 

às crianças das escolas públicas.   

A meta era integrar os espaços educacionais e culturais, escola e família em 

prol da qualidade de educação pela leitura. Essa integração iria viabilizar o encontro 

com a literatura, de modo a atender à compreensão de que “[...] entre as heranças 

simbólicas que passam de pais para filhos, certamente, é de inestimável valor a 

importância dada à ficção no contexto de uma família” (CORSO; CORSO, 2006, p. 

23). Afinal, “[...] uma vida se faz de histórias - a que vivemos, as que contamos e as 

que nos contam” (CORSO; CORSO, 2006, p. 23).  

Os projetos Viagem da Leitura, Sala de Leitura e Literatura em minha casa, 

voltados aos acervos das bibliotecas escolares, foram analisados pelo PNBE, em 

2009, com uma avaliação diagnóstica que detectou que os livros não estavam sendo 

utilizados adequadamente como previsto nos objetivos dos projetos. Berenblum e 

Paiva (2009) ressaltam que, para uma utilização efetiva do acervo recebido, seria 

necessária uma preocupação com os mediadores, os professores. Os autores 

afirmam que 

[...] o PNBE manteve-se apenas como um grande programa de distribuição 
de livros, como se a existência de acervos (de qualidade) fosse o caminho 
natural de formação de leitores nas escolas públicas brasileiras, sem prever 
apoio algum a projetos de formação continuada de professores como foco na 
leitura literária. (BERENBLUM; PAIVA, 2009, p. 174). 

Pelo histórico que traçamos aqui, observamos que a política de formação de 

leitores iniciou com o foco na distribuição de livros nas escolas e depois para a família, 

desenvolveu ações para a formação de professores por meio do PROLER e da 

Biblioteca Nacional e teve políticas tímidas referentes aos espaços de leitura e à 

formação dos mediadores para uso do acervo. 

Por não prever um grande programa de formação de mediadores com foco na 

leitura, o acervo não foi utilizado de forma adequada. Além disso, os professores 

formados em Letras também não possuem, em sua maioria, uma formação apropriada 

para a formação de leitores e não tem conhecimento dos projetos e dos programas 

de leitura ofertados pelo sistema. Logo, a utilização e a promoção do acervo recebido 

pela escola e pelos alunos não será adequada e de qualidade. Mostrar todas as 

iniciativas do governo é, também, responsabilidade da universidade que forma o 
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professor. Se a mudança não se der na universidade, não teremos programas de 

política pública que solucionem a questão da leitura literária no país 

A situação das bibliotecas escolares melhorou quando, em 24 de maio de 2010, 

foi sancionada a Lei No 12.244, que discorre a respeito das modificações das 

bibliotecas escolares. A Lei afirma: 

 
Art. 1o As instituições de ensino públicas e privadas de todos os sistemas de 
ensino do País contarão com bibliotecas, nos termos desta Lei. 
Art. 2o 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. (BRASIL, 2010, 
n.p.). 

 
Apesar de todos esses esforços, apenas 1/3 das escolas públicas possuem 

bibliotecas, segundo a pesquisa de Avaliação das Bibliotecas Escolares no Brasil 

(BRASIL, 2011). Esse 1/3 das escolas que possuem bibliotecas não têm profissionais 

contratados para essa atividade, sendo exercida por profissionais que estão com 

afastamento da sala de aula por motivos de saúde – os readaptados. E as condições 

materiais dessas bibliotecas? Serão esses espaços promotores de leitura e de 

mediações culturais? 

Ainda hoje, há preocupações com a situação das bibliotecas escolares e elas 

são objeto de pesquisa. Segundo Martins (2018), que pesquisou a biblioteca como 

potência cultural,  

[...] a biblioteca é e sempre será lugar de leitura e que, além disso, sua função 
de conservação deve ser preservada. Ela pode, porém, ampliar suas funções, 
ofertar espaços outros que deem lugar a trocas e encontros, para que o 
visitante/sujeito de experiências a enxergue, a introduza no seu cotidiano. 
(MARTINS, 2018, p. 168). 

A autora enfatiza que a concepção de biblioteca mudou, pois ela, além de ter 

um bom acervo, oferecer bom trânsito aos usuários, abre-se para ofertar outros 

encontros com a arte. A biblioteca deixa de ser, assim, apenas um local de busca de 

informação e silêncio e passa a ser também espaço de convivência. 

Essa concepção confirma-se com os estudos sobre mediações na biblioteca, 

de Borba (2016), visto que a autora afirma que “[...] a biblioteca foi o espaço que 

resguardou muitos escritos para que pudéssemos, no momento presente, 
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reconhecermos o seu papel cultural e se constituir em uma casa nova, aberta a 

diversos públicos para encontros com a cultura e a arte” (BORBA, 2016, p. 133). Se, 

no passado, a distribuição de livros para as escolas e as famílias foi uma importante 

política pública de acesso à leitura, hoje, em 2020, faz-se necessário que se olhe para 

os espaços que abrigam esses livros, para as bibliotecas. Elas necessitam ser 

reabertas, revitalizadas, tornarem-se espaços de informação, mas também de criação 

e de invenção, como afirma Milanesi (2003). 

Uma biblioteca, segundo essa concepção, poderia alimentar a alegria de ler e 

de contar de crianças que viveram longe dos livros como nossa personagem Rosálio. 

A biblioteca como espaço cultural alimenta o desejo pela leitura, uma experiência 

vivida por Gaguinho, amigo de Rosálio, contador de histórias de rua, que a cada 

história contada “[...] o povo delirava: quanto mais fosse difícil de acreditar nas 

histórias, bem melhor, mais divertido” (REZENDE, 2014, p. 106). Sim, agora é possível 

contar histórias na biblioteca, tornando-a uma “Casa da Invenção”, como se refere 

Milanesi (2003). 

2.3 COMO DESPERTAR UMA NAÇÃO PARA A LEITURA? 

Rosálio “[...] leva sua caixa e leva decepção de hoje ainda não ouvir ler do livro 

de mil histórias, mas há que ter paciência, que a pobre mulher que lê estar muito 

doente” (REZENDE, 2014, p. 33). As bibliotecas nas escolas não podiam ser mantidas 

fechadas como a caixa de Rosálio. Foi necessário, desse modo, mobilizar pessoas 

que as abrissem e as compartilhassem com seus alunos, filhos ou vizinhos. Por isso, 

fez-se necessário não apenas programas e projetos de leitura como os que trouxemos 

aqui, mas também campanhas que mobilizassem as pessoas para com a importância 

da leitura. Identificamos que, desde 1997, houve a preocupação do Governo Federal 

em implementar campanhas com projeção nacional, além dos projetos e dos 

programas que ofertavam livros. A Figura 11 traz quatro campanhas que se destacam: 

Quem lê viaja, Tempo de Leitura, Fome de livro e Viva leitura. 
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Figura 11 – Campanhas de promoção e incentivo à leitura 

 
Fonte: Elaborada pela autora com base em Copes (2007). 

A Campanha Quem lê viaja foi veiculada em 1997, tendo 

como público-alvo adolescentes e jovens entre 12 e 18 anos. O 

objetivo era promover o livro e a leitura (COPES, 2007). Essa 

campanha contou com apoio de entidades públicas e privadas 

ligadas ao livro e à leitura, uma vez que a ideia era mostrá-los 

como possibilidade de ampliar os horizontes e a imaginação dos leitores. 

Com o slogan “Vamos fazer do Brasil um país de leitores”, foi lançada, em 2001, 

a campanha Tempo de leitura, que visou a despertar o hábito da leitura no cidadão 

brasileiro (COPES, 2007). O objetivo da campanha foi incentivar os pais e os 

responsáveis à prática da leitura compartilhada com as crianças, bem como a 
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promoção de oficinas literárias com a participação de escritores, artistas e diversos 

atores para divulgação das obras literárias. 

Fazendo parte da política de distribuição de livros pelo país, a Biblioteca 

Nacional e o MinC, visando a incrementar a distribuição de livros no território nacional, 

criaram a campanha Fome de Livro (2004) e a campanha VIVALEITURA (2005). A 

campanha VIVALEITURA nasceu de uma preocupação com a leitura de 21 países da 

Europa e das Américas, nas atividades empreendidas durante o Ano Ibero-Americano 

da Leitura (COPES, 2007). Os objetivos foram direcionados para o incentivo à leitura 

em rede nacional, assim como estimular, fomentar e reconhecer as melhores 

experiências relacionadas à leitura (COPES, 2007). Duas mil obras foram enviadas 

para formar o acervo das bibliotecas a serem instaladas em mil municípios brasileiros 

com menos de 20 mil habitantes. Além das obras, as bibliotecas receberam 

computadores, videocassetes e assinaturas de jornais. Sua proposta inicial duraria 

três anos. Os acervos iniciais que foram montados pela campanha tiveram títulos de 

ficção (30% do total), não ficção (30%) e infanto-juvenis (40%) e inclusão digital 

(COPES, 2007). 

O prêmio VIVALEITURA, concurso dirigido para projetos de incentivo à leitura 

em espaços escolares, bibliotecas, instituições, entidades e residências, foi instituído 

para incrementar as ações de promoção de leituras literárias. Ao mesmo tempo, era 

intenção do MEC, do MinC, da Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO), da Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI), 

da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME) e da Fundação 

Santillana dar continuidade e mobilização ao Pró-leitura. 

Cademartori (1994) afirma que, para pensar-se uma educação de qualidade e 

para todos, é fundamental pensar na leitura porque ela está intimamente relacionada 

à condição de adquirir conhecimento com qualidade. Era, portanto, uma ação dirigida 

para a qualificação do ensino, visando a resultados positivos na relação 

aluno/professor leitor. 

No âmbito do governo, além do fim dos impostos e das taxas sobre livros 

anunciados durante o lançamento do calendário do VIVALEITURA 2005, foram 

previstas a criação da Câmara Setorial do Livro e Leitura, o Plano Nacional do Livro e 

Leitura e do Fundo Pró Leitura e várias campanhas de estímulo à leitura no rádio, na 

televisão, nos jornais e nas revistas. Também previa abrir novas bibliotecas, apoiar 

escritores e conceder linhas especiais de crédito ao mercado editorial. O 
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VIVALEITURA continua sendo executado com os concursos anuais do prêmio 

VIVALEITURA, variando o valor financeiro dos prêmios sob a responsabilidade da 

Câmara Setorial do Livro e Leitura. 

Para Zilberman (2001, p. 16), “[...] todas as campanhas em prol da difusão da 

leitura sublinham a relevância de sua prática, enfatizando não apenas o ângulo 

pragmático da questão, mas destacando igualmente o mérito da leitura da literatura”. 

A autora entende que a leitura literária capacita o ser humano a pensar e a agir com 

liberdade, uma vez que o diálogo do leitor com o texto interfere na forma de ver as 

coisas no mundo que o cerca. Silva (1998, p. 21) afirma que “[...] não se forma um 

leitor com uma ou duas cirandas e nem com uma ou duas sacolas de livros, se as 

condições sociais e escolares, subjacentes à leitura, não forem consideradas e 

transformadas”.  

Observamos que, nas políticas de leitura propostas, não se contempla o Ensino 

Superior. Além disso, o que se vê na realidade do estudante universitário é a presença 

de leituras fragmentadas por meio de cópias de livros e uma resistência à leitura 

literária. Yunes, já na década de 1994, apontava para a necessidade de estimular a 

leitura e cativar novos leitores, e sinalizava que, para isso, havia a necessidade de 

observar-se as vantagens da leitura e da sua importância. As últimas edições da 

pesquisa Retratos de Leitura no Brasil apontam que os pesquisados sinalizam que 

reconhecem o valor da leitura, a sua importância, mas que este não é um motivo 

preponderante para se tornarem leitores, o que nos leva a concordar com Yunes, da 

necessidade também de se viver “[...] a leitura como um ato de permanente 

enamoramento com o conhecimento e a informação” (YUNES, 1994, p. 20). A 

ampliação do número de leitores depende de praticar-se “[...] o prazer da convivência 

com a leitura” (YUNES, 1994, p. 20), como aponta a pesquisadora. Ademais, Yunes 

(1994) chega ao ponto central sobre a formação de leitores: a necessidade de os 

mediadores de leitura estarem capacitados, animados, para envolver os futuros 

leitores, sejam eles crianças, jovens ou adultos, tema desta tese.  

Reconhecemos, portanto, que não basta oferecer o livro se as condições 

subjacentes à leitura não possibilitam o encontro dele com o leitor. Nesse sentido, 

entendemos que a apropriação da leitura apenas transforma o leitor se esta for 

realizada de forma adequada e significativa. Enfatizamos que não basta continuar ou 

ampliar os investimentos e a distribuição de materiais se não há ações que viabilizem 

o uso, e se não há propostas para solucionar problemas, tais quais: a falta de 
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conhecimento pelos gestores das escolas e dos professores a respeito dos 

programas; a ausência de bibliotecas ou sua existência em espaços inadequados ou, 

ainda, sem profissionais que sejam mediadores de leitura; a carência na oferta de 

profissionais capacitados para fomentar a leitura, os quais sejam capazes de propor 

não somente o uso do material, mas principalmente atividades que propiciem ao leitor 

interação, construção de sentido, adentrar criticamente nos textos, possibilitando-lhes 

conhecimento e análise da realidade. Esse movimento complexo de formação de 

leitores precisa contar com as universidades e com ações em seus cursos de 

Licenciatura que necessitam desempenhar sua responsabilidade na formação do 

professor leitor.  

Dessa forma, esta pesquisa busca problematizar acerca da formação inicial dos 

professores de língua e literatura, focando na forma como a leitura do literário é 

trabalhada pela universidade, de modo a discutir se as mediações propostas pela 

professora mediadora despertam o desejo de ler, de debater e de o futuro professor 

relacionar as obras, e se o estudo da teoria literária dá suporte à formação leitora, 

tornando a aprendizagem da literatura um espaço de desejo de ler. A tese organiza-

se como uma provocação mobilizadora para que a Graduação em Letras instaure um 

eixo de ação focado na leitura como um espaço de mediação leitora, envolvendo 

professores e acadêmicos. Partimos da hipótese de que se um professor, na sua 

formação inicial, se constitui um leitor encarnado, na concepção anunciada por 

Nhoque (2019a), ele vai saber atuar na Educação Básica como um mediador de leitura 

do literário que explora a função estética da literatura adequadamente. 

Trouxemos, neste capítulo, as políticas públicas de leitura criadas em nosso 

país para contextualizar a complexidade da nossa temática, a formação de leitores, e 

enfatizar a importância da universidade na formação dos professores como 

mediadores de leitura, assim como para sinalizar a responsabilidade das políticas 

públicas na formação de leitores. Nosso objetivo, no próximo capítulo, é discutir o 

conceito de fazer uma experiência do literário, tendo em vista que defendemos que, 

para que a Educação Básica seja espaço de leitura, é necessário que o professor seja 

um leitor e aprenda, no curso de Letras, a mediar o texto literário. Para isso, ele 

necessita constituir-se leitor no próprio percurso de formação, ou melhor, no fazer uma 

experiência com a leitura do literário. 
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3 TRAVESSIAS PELA LINGUAGEM: O FAZER UMA EXPERIÊNCIA PELA 
LEITURA DO LITERÁRIO  

O que eu vi, sempre, é que toda ação principia mesmo 
é por uma palavra pensada. Palavra pegante, dada ou 

guardada, que vai rompendo rumo  
Guimarães Rosa 

 

No capítulo anterior, identificamos os programas de incentivo à leitura, 

mantidos por políticas públicas, para contextualizar a pesquisa no cenário nacional. 

Apontamos projetos, programas, campanhas e pesquisadores que implementaram 

ideias e ações para mudar o cenário a respeito da leitura no território brasileiro. Neste 

capítulo, queremos discutir o conceito de fazer uma experiência pela leitura do 

literário, conceito desenvolvido por Heidegger (2015), porque entendemos que a 

formação de leitores está diretamente relacionada à forma como o professor medeia 

o texto literário em sala de aula.  

Tanto para Heidegger quanto para Guimarães Rosa o importante do viver é a 

travessia, e é nela que se dá a experiência, que nunca é algo que se adquire, mas 

que se faz; por isso, usamos o termo fazer uma experiência com o literário. Nesse 

fazer, o que de fato importa não é o ponto de partida, nem o ponto de chegada, mas, 

sim, o caminho que se trilha entre os dois pontos. O caminho que se faz para transitar 

na vizinhança entre poesia e pensamento nos leva a pensar quais seriam os limites 

de cada um. Para Rosa (1994, p. 332), “[...] no fazer meu particípio de jagunço, fiquei 

caminhadiço”, em outras palavras, transformou-se em caminho.  

Nesse sentido, a leitura necessita tocar o leitor pelo que a linguagem traz, o 

que exige que ele se entregue a ela em busca de harmonizar-se na ação da própria 

leitura, pois a linguagem é a casa do ser, é a morada dos homens; e ler é entrar na 

essência da própria linguagem. Para morar na linguagem, o homem precisa fazer com 

que poesia e pensamento conversem, que sensibilidade e razão evoquem a 

linguagem. Para Heidegger (2015), a linguagem está em toda parte, a linguagem fala 

e esta é a expressão da alma humana acompanhada por pensamentos. É preciso 

desvendar “a palavra pegante” (ROSA, 1994, p. 245) cheia de sentidos para 

alcançarmos a fala da linguagem, pois, para dizer genuinamente, é preciso dizer com 

o poema que traz a plenitude de um dizer inaugural.  

A ação de mediar depende da concepção do mediador sobre a função do texto 

literário. Se ele compreende a literatura como arte, o livro de literatura como objeto 
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estético e artístico, a mediação respeitará sua função estética, a qual exigirá uma ação 

provocadora dos sentidos e da razão, sem apartamentos. Perceber a linguagem 

literária como possibilidade de jogo que se institui entre a obra e o leitor oportunizará 

ao professor mediador compreender o texto como objeto que pode contribuir para o 

desenvolvimento do estado lúdico do sujeito. Para Schiller (2002), é pela cultura, pela 

arte, que o homem desenvolve de forma equilibrada o impulso formal e o sensível, 

dando possibilidade da geração do impulso lúdico. É por meio da percepção e dos 

sentidos permeados pela razão que o homem conseguirá ver o mundo fora dele. 

Nesse sentido, como a literatura, que é arte, pode afetar o sujeito de forma que 

ele seja um leitor encarnado? Heidegger (2015) explica-nos que é preciso fazer uma 

experiência com a linguagem, de forma que a leitura atravesse o leitor, promova 

sensações agradáveis ou desagradáveis, provoque-o, afete-o, possibilite o jogo e 

desenvolva o impulso lúdico.  

A experiência não é previsível, nem linear, mostra singularidades, é única e 

acontece quando o ser se permite ao tempo presente. Quanto mais receptível é o 

homem ao contato com o mundo e com suas múltiplas possibilidades “[...] mais mundo 

o homem capta, [...] mais disposição ele desenvolve em si, [...] mais força e 

profundeza ganha sua personalidade, [...] mais liberdade ganha sua razão, [...] tanto 

mais mundo o homem concebe, tanto mais forma cria fora de si” (SCHILLER, 2002, 

p. 64).  

 Entendemos que se a literatura é mediada de forma adequada, de modo a 

respeitar sua função estética, a mediação centrar-se-á em fazer uma experiência, 

conceito que exploramos a partir de Heidegger (2015), em especial, no capítulo A 

essência da linguagem, no qual o autor tece suas considerações em três conferências 

que “[...] buscam oferecer a possibilidade de se fazer uma experiência pensante com 

a linguagem” (HEIDEGGER, 2015, p. 134, grifo nosso). Para o filósofo, “[...] fazer uma 

experiência com algo, seja com uma coisa, com um ser humano, com um deus, 

significa que esse algo nos atropela, nos vem ao encontro, chega até nós, nos 

avassala e transforma” (HEIDEGGER, 2015, p. 121).  

No processo de leitura do literário, o apropriar-se é fazer o seu próprio caminho, 

o qual é, normalmente, dificultoso. Como lembra Guimarães Rosa (1994, p. 440): 

“Todo caminho da gente é resvaloso. Mas; também, cair não prejudica demais – a 

gente levanta, a gente sobe, a gente volta! Deus resvala? Mire e veja”. Nesse 

movimento, há de valorizar-se o caminho da leitura assim como a mediação, pois é 
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esta que necessita afetar o leitor para promover na leitura o encontro com a 

linguagem. 

 O caminhar, a travessia e o caminho vão levar-nos à experiência da linguagem. 

Heidegger (2015) afirma que: 

O que nos concerne como linguagem determina-se pela saga do dizer, essa 
que tudo en-caminha e movimenta. Acenar é passar de um para outro. As 
palavras-guia acenam, fazendo-nos passar das representações corriqueiras 
da linguagem para a experiência da linguagem como a saga do dizer. 
(HEIDEGGER, 2015, p. 159). 

  O “en-caminhar” relaciona-se ao abrir novos caminhos, novas ideias, novas 

ações, seguir em busca, desvendar. A mediação tem esse papel de procurar 

desempenhar atividades que abram novos caminhos ao leitor e cada qual na sua 

subjetividade irá encontrar a sua saga do dizer entre leitor, autor e obra. Uma vez que 

a saga do dizer é “mostrar, deixar aparecer, deixar ver e ouvir” (HEIDEGGER, 2015, 

p. 202). 

 Poesia e pensamento vizinhos, emoção e razão dialogando na leitura do 

literário, por meio de mediações sensíveis que oportunizam o sensível e o inteligível 

lado a lado, complementando-se na compreensão das coisas do mundo, de forma 

misturada. Na fala de Guimarães Rosa (1994, p. 400), encontramos a aproximação 

desse aparente antagonismo quando diz: “Ah, mas, no centro do sertão, o que é 

doideira às vezes pode ser a razão mais certa e de mais juízo!”. O que queremos 

enfatizar é que lidar com o texto literário exige do professor a percepção de que esse 

tipo de texto difere de um texto informativo, pois suas marcas de literariedades 

apontam para uma linguagem poética que, conforme nos ensina Barthes (1978), 

rompe com o fascismo da língua. Esse rompimento são as fugas que oferecem ao 

leitor possibilidades diversas de interpretação. Assim, a ruptura com o fascismo da 

língua obtém-se pela vizinhança entre poesia e pensamento.   

Para Heidegger (2015, p. 145), “[...] a vizinhança é um envolvimento que se dá 

quando um se volve para a proximidade do outro. A vizinhança é o resultado, ou seja, 

a consequência e o efeito de um se instalar frente ao outro”. A vizinhança prevê 

proximidade, cada um está no seu lugar, mas cada um tem o seu âmbito, em que “[...] 

o encontro face a face predomina, cada coisa está aberta para outra, [...] uma se 

entrega à outra permanecendo uma só” (HEIDEGGER, 2015, p. 167), porque estão 

na mesma vizinhança e precisam um do outro. 
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Mediar o texto literário implica respeitar a vizinhança entre poesia e 

pensamento, porque, dessa forma, não se sobrepõe um ao outro, mas, sim, propicia-

se a busca para identificar as redondezas de sentidos que as palavras comportam. 

Esse exercício amplia a visão do leitor sobre o próprio ato de ler, porque ele se 

encoraja a enxergar os sentidos que estão a sua volta, na vizinhança, de modo a 

ampliar os “sobresentidos” do texto, diminuindo as distâncias. Guimarães Rosa é 

mestre no encurtamento das distâncias; ele nos diz que “[...] da janela da outra banda, 

pus o olhar, espiei o desdém do mundo, distâncias” (ROSA, 1994, p. 460). O 

encurtamento das distâncias anuncia a proximidade: “De lá, a gente cruzou as 

vizinhanças todas, fizemos grande redondeza” (ROSA, 1994, p. 411). Para Heidegger 

(2015),  

[...] o que nos cabe, porém encontrar, na vizinhança da experiência poética 
com a palavra, é a possibilidade de uma experiência pensante com a 
linguagem. Isso significa agora e sobretudo: aprender a atentar e a atender a 
essa vizinhança em que habitam poesia e pensamento”. (HEIDEGGER, 
2015, p. 146).  

Essa experiência pensante apresenta-se na saga do dizer, que é “[...] a 

proximidade que traz poesia e pensamento para uma vizinhança” (HEIDEGGER, 

2015, p. 157). Heidegger (2015, p. 207), ao discorrer sobre o fazer uma experiência 

com a linguagem, fala de um acontecimento apropriador que “[...] reúne a rasgadura 

da saga do dizer, desdobrando-a na articulação de um mostrar”. Uma mediação 

adequada é aquela que encaminha o leitor para o encontro face a face com as fugas 

do texto, com suas dobras, que possibilita entrar nos rasgos dos sentidos do texto, de 

forma a vivenciar o acontecimento apropriador da linguagem, pois “[...] o caminho para 

a linguagem pertence a saga do dizer, que se determina a partir do acontecimento 

apropriador. [...]. O caminho é apropriante” (HEIDEGGER, 2015, p. 209).  

  É nesse movimento de perseguir a palavra pegante, do caminho que 

oportuniza o acontecimento apropriador, que a mediação do texto literário provoca o 

leitor a jogar, e este, no jogo, desenvolve seu impulso lúdico e contribui para a sua 

educação estética. Segundo Nhoque (2019a, p. 82), “[...] quando o leitor entra nesse 

jogo, em um movimento de ir e vir, em que ora os olhos se fixam nas palavras, ora 

nas nuvens, ele se releva, se desvela, entra e sai entre uma dobra e outra do texto, o 

leitor se entrega e uma leitura fruitiva acontece”. Assim, o jogo entre o texto e o leitor 

ocorre quando o leitor aceita entrar no jogo de palavras e de sentidos que o texto 

proporciona. Instaura-se uma leitura desejante, ou melhor, o leitor deseja descortinar 
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o véu que camufla o texto (BARTHES, 1978). Nhoque (2019a, p. 82) explora essa 

ideia ao dizer que “[...] na leitura do literário, o jogo é como um emaranhado de fios 

(as vozes do texto), em uma trama, no qual o leitor se joga em busca de sentido, de 

nomear e renomear a cada puxada de fio”. 

Essa concepção é importante quando lidamos com a formação do professor de 

leitura do texto literário, pois entendemos que se ele oportuniza o fazer uma 

experiência de leitura, o docente, além de constituir-se leitor, aprende a mediar o texto 

ao refletir sobre suas experiências de leitura e sobre sua identidade de leitor. A partir 

do momento em que sua formação inicial possibilita que a leitura se dê nos espaços 

de sua subjetividade e emoção, o futuro professor compreenderá a diferença entre 

estudar a linguagem e o fazer uma experiência com a linguagem. Esta última é 

convida o leitor a jogar com o texto, a procurar sentidos em suas dobras, movimento 

de fruição estética que oportuniza a apreciação e a reflexão, de forma integrada, 

movimento que educa esteticamente.  

Nessa perspectiva, a mediação da leitura do literário envolve não apenas a 

interpretação do texto, mas provoca, sobretudo, encontros do leitor com a obra por 

meio da rasgadura do vigor da linguagem. É o conjunto de rasgos que possibilita o 

jogo, o articular o entreaberto e o livre da linguagem, que leva o leitor a ampliar esse 

vigor. Umberto Eco (1991) convida-nos a pensar a obra literária como um campo 

aberto e geral de sentidos, que provoca a fruição e, por meio dela, cada obra é 

executada segundo os próprios sentimentos do leitor. O leitor tem, desse modo, 

inúmeras possibilidades de inferências a partir de um universo de escolhas. Para Eco 

(1991, p. 40, grifos do autor), “[...] cada fruição é, assim uma interpretação e uma 

execução, pois em cada fruição a obra revive dentro de uma perspectiva original”.  

Fazer uma experiência com o literário implica jogar com a obra, aceitar a sua 

ambiguidade de sentidos. Segundo Eco (1991, p. 280), o discurso aberto tem duas 

características: uma delas é que ele é ambíguo, “[...] não tende a nos definir a 

realidade de modo unívoco, definitivo, já confeccionado”; e a outra é que “[...] ele 

reenvia antes de tudo não às coisas de que ele fala, mas ao modo pelo qual ele as 

diz” (ECO, 1991, p. 280). O autor, por conseguinte, “[...] organiza uma seção de efeitos 

comunicativos de modo que cada possível fruidor possa re-compreender através do 

jogo de respostas à configuração de efeitos sentida como estímulo pela sensibilidade 

e pela inteligência, a forma originária imaginada pelo autor” (ECO, 1991, p. 40). Uma 

mediação literária adequada que quer oportunizar o fazer uma experiência considera, 
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portanto, a ambiguidade da obra, o jogo que ela propõe e investe nos seus sortidos 

interpretativos.  

A mediação voltada à promoção de uma leitura aberta exercerá, assim, as 

funções de propositora, provocadora e propiciadora É propositora pois promoverá 

questionamentos; provocadora, porque irá deslocar o leitor, de forma a oportunizar 

novos olhares e caminhos, para, então, tornar-se propiciadora de encontros com o 

texto literário, como acontecimento, como experiência estésica que nutre o leitor 

esteticamente. 

Como afirma Eco (1991, p. 64), ao propor e provocar “[...] infinitos pontos de 

vista dos intérpretes e os infinitos aspectos da obra”, serão possibilitados ao leitor 

captar e projetar a obra de arte e compreender que “[...] todas as interpretações são 

definitivas, no sentido de que cada uma delas é, para o intérprete, a própria obra, e 

provisórias no sentido de que cada intérprete sabe da necessidade de aprofundar a 

própria interpretação” (ECO, 1991, p. 64). Para o autor, “[...] a abertura é a condição 

de toda fruição estética e toda forma fruível como dotada de valor estético é ‘aberta’” 

(ECO, 1991, p. 64). Logo, sem mediação que possibilite o encontro com a obra nessas 

condições, a leitura não será um encontro com infinitas possibilidades. 

Essa compreensão leva-nos a entender a importância da mediação de leitura 

para formar leitores e a formação de futuros professores de Letras. Isso porque, como 

diz Heidegger (2015, p. 121), “[...] fazer não diz aqui de maneira alguma que nós 

mesmos produzimos e operacionalizamos a experiência. Fazer tem aqui o sentido de 

atravessar, sofrer, receber o que nos vem ao encontro, harmonizando-nos e 

sintonizando-nos com ele”. A formação de leitores implica, então, o fazer uma 

experiência, pois é ela que pode torná-lo um leitor encarnado, um leitor que sente 

necessidade da leitura porque é atravessado por ela. Para Nhoque (2019a): 

A leitura que encarna se concretiza na vida, nas pequenas coisas que nos 
fazem sentir parte de algo, que nos mantém em comunhão com as pessoas 
e com as coisas. O leitor encarnado transborda de si, ultrapassa as margens 
que delineiam e afastam-nos das coisas, busca o sabor da aventura de viver. 
(NHOQUE, 2019a, p. 83). 

Larrosa (2014, p. 32) explora essa mesma concepção de Heidegger para a 

palavra experiência e afirma que “[...] a experiência não é o que acontece, mas o que 

nos acontece”. É preciso deixar o processo entrar em nós e escutar o chamado, visto 

que é “[...] como chamado que o quieto da di-ferença evoca o rasgo de coisa e mundo” 

(HEIDEGGER, 2015, p. 25). Trabalhamos, destarte, com a premissa de que, para que 
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esse leitor se torne encarnado, ele precisa fazer uma experiência, o que implica viver 

o texto como acontecimento. Por isso, esse movimento de leitura distancia-se de 

atividades puramente técnicas que exigem apenas a cognição; ela se dá também 

pelos afetos, pelos sentidos, pela razão e pela sensibilidade sem apartamentos, pois 

é na sua unificabilidade que o impulso lúdico se desenvolve.  

Fazer uma experiência com a leitura “[...] quer dizer, portanto: deixar-nos 

abordar em nós mesmos por aquilo que nos interpela, entrando e submetendo-nos a 

isso” (LARROSA, 2014, p. 134). Essa abordagem em nós mesmos promove uma 

transformação quando os sentidos da obra nos habitam, quando passamos a vivê-la, 

quando nos afetamos por ela de forma que ela nos desloque do nosso eixo. Como 

afirma Larrosa (2014, p. 132), “[...] a experiência seria aquilo que nos passa. Não o 

que se passa [...]”, pois ela possibilita viver o texto e deixa-o entrar em nossa 

existência. Para fazer uma experiência com o texto literário é preciso uma movência 

do sujeito leitor, um querer desvelar o texto, não pelo simples jogo que é a linguagem, 

mas pela entrega ao vigor da linguagem que nos torna humanos. Não é possível 

visualizar o vigor do lado de fora de nós; logo, ele só é entrevisto à medida que “[...] a 

linguagem nos olha, nos guarda e de nós se apropria” (HEIDEGGER, 2015, p. 214). 

Podemos argumentar, então, que uma mediação adequada é aquela cujo 

sensível não se aparta do inteligível, mas, sim, que promove o encontro do texto 

poético com o leitor pelo equilíbrio da sensibilidade e da razão. Desse modo, o 

mediador não fala da obra, não se prende ao desenvolvimento do enredo, a explorar 

informações sobre o autor e a obra de forma exaustiva, mas leva o leitor a fazer uma 

experiência da leitura, a dialogar com o texto, a fazer perguntas a ele. Essas ações 

podem efetivamente afetar o leitor e, assim, abrir os caminhos para que a experiência 

ocorra e que a linguagem fale. É “[...] esse algo que se faz, que se envia, que se 

articula” (HEIDEGGER, 2015, p. 121), que vai transformar a relação entre obra e leitor. 

Heidegger (2015) apresenta a diferença entre falar, conversar e dizer, e na 

mediação do literário, identificamos que esses verbos passeiam na relação entre 

mediador e leitor. Enquanto falar é dizer algo ao outro, mostrar; conversar é mostrar 

um para o outro; e dizer é quando a fala “[...] pertence a rasgadura do vigor da 

linguagem, rasgadura perpassada pelos modos de dizer e do dito [...]. O dizer de 

múltiplas configurações e diferentes proveniências [...]” (HEIDEGGER, 2015, p. 202). 

No dizer, é possível alcançarmos os diferentes campos de vigência, vermos o não 

visto, ouvirmos o não dito, entrarmos nas dobras do texto literário. Nesse movimento 
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de ir e vir, do viver a poesia pelos sentidos e pelo pensamento, está, então, a “saga 

do dizer” que os aproxima; é a reunião articuladora que mostra, que vela, que aparece, 

que faz desaparecer, que promove o acontecimento do encontro por meio do dizer. 

Para Heidegger (2015, p. 131), o caminho nunca é em linha reta, e uma experiência 

é “percorrer um caminho”, é o caminho que vai possibilitar uma experiência da 

linguagem com a linguagem.  

Esse caminho aberto pelas mediações tem a intenção de transformar em 

acontecimento o ato da leitura, abrindo fendas para entrar e provocar choques de 

mudanças no leitor, que, ao concluir a leitura, não será mais o mesmo. Sofreu afecto, 

e a porta para vários mundos são abertas com a palavra literária, pois  a leitura sempre 

acaba deixando suas marcas promovendo transformações. Nesse sentido, a leitura 

do literário é percebida não apenas como mudança de visão, mas como a 

possibilidade de o leitor construir sua própria visão de mundo. 

Assim sendo, como mediar o texto de forma a provocar o fazer uma experiência 

com o literário? Heidegger (2015) traz outra questão importante para essa 

problematização quando argumenta que o fazer uma experiência com a linguagem 

requer uma renúncia. O autor afirma que “[...] o poeta aprendeu a renunciar. Aprender 

significa: tornar-se quem sabe. Quem sabe é em latim qui vidit, quem viu e entreviu 

alguma coisa, de modo a não mais perder de vista o que viu. Aprender significa: 

alcançar essa visão” (HEIDEGGER, 2015, p. 177). O filósofo instiga-nos a entender 

que o fazer uma experiência implica renunciar àquilo que consideramos verdades. 

Renunciar à nossa visão limitada das coisas, pois é preciso olhar a vizinhança, o outro, 

buscar novos sentidos e renunciar àqueles que já conhecemos. Deixar que a 

linguagem fale e anuncie novos sentidos, como faz Guimarães Rosa (1994, p. 205): 

“[...] eu pensando nisso, uma hora, outra hora. Perguntei ao compadre meu 

Quelemém. – ‘Do que o valor dessas palavras tem dentro’ – ele me respondeu – ‘não 

pode haver verdade maior...’ Compadre meu Quelemém está certo sempre. 

Repenso”.  

Esse movimento de renúncia implica o saber escutar, pois “[...] o homem fala à 

medida que corresponde à linguagem. Corresponder é escutar. Ele escuta à medida 

que pertence ao chamado da quietude” (HEIDEGGER, 2015, p. 26). Na quietude, na 

fala pensada, Riobaldo diz: “[...] assim eu ouvi, era tão singular. Muito fiquei repetindo 

em minha mente as palavras, modo de me acostumar com aquilo. O senhor mire, 

veja!” (ROSA, 1994, p. 214) – em outro termo, escute. Ler implica escutar as palavras 
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poéticas que se transformam em palavras pensantes, um exercício que depende da 

forma como nos relacionamos com o texto, se queremos buscar nele respostas, 

verdades, ou diante dele fazemos perguntas. Para Heidegger (2015),  

[...] toda escuta autêntica sustenta-se na saga de um dizer próprio. Pois 
escutar é reservar-se num pertencimento pelo qual a escuta se apropria pela 
consonância do quieto. Toda correspondência está afinada com a reserva 
que se sustenta em si mesma. (HEIDEGGER, 2015, p. 25-26). 

A palavra pensada existe na quietude que exige o escutar que depende do 

espírito de desprendimento. Esse movimento de renúncia, de escuta, de 

desprendimento é seguido do re-anunciar, do movimento de compartilhar com o outro 

nossas descobertas. Nesse viés, só descobrimos quando renunciamos ao conhecido 

e nos lançamos ao desconhecido; e, ao abdicarmos de alguma ideia pré-concebida, 

estamos prontos para compreender o novo, re-anunciar, fazer uma experiência. O re-

anunciar prevê a continuidade, o movimento, o seguir em frente, alcançar novos 

sentidos, ser aberto para deixar-se atravessar pela palavra nova. 

Mediar exige, portanto, um duplo movimento, de renúncia e de re-anunciação, 

como o que viveu Riobaldo: “Queria entender do medo e a coragem, e a gã que 

empurra a gente para fazer tantos atos, dar corpo ao suceder. O que induz a gente 

para más ações estranhas, é que a gente está pertinho do que é nosso, por direito, e 

não sabe, não sabe, não sabe” (ROSA, 1994, p. 134). É a renúncia do que temos 

como pré-concebido, como o que sabemos para um “re-anunciarmos” novas 

possibilidades de sentido a partir da palavra, aceitarmos que não sabemos. 

Para Heidegger (2015, p. 137), “[...] fazer uma experiência com alguma coisa 

significa que, para alcançarmos o que conseguimos alcançar quando estamos a 

caminho, é preciso que isso nos alcance e comova, que nos venha ao encontro e nos 

tome, transformando-nos em sua direção”. Heidegger (2015) afirma que uma 

experiência deve permitir descoberta, ruptura e queda. Diferentemente de uma 

linguagem que diga o sabido, deve promover a descontinuidade e a ruptura, é 

padecimento. Desse modo, uma obra de arte só virá a ser experiência quando houver 

uma relação de interação. Uma obra não é, por conseguinte, uma experiência antes 

do encontro. Assim, uma experiência supõe que o acontecimento nos afete, que 

produza efeitos em nós, no que somos, no que pensamos, no que sentimos, no que 

queremos. Vamos até a coisa e a coisa vem até nós – a travessia do encontro. Há 

uma transformação pela experiência tanto do sujeito como também do objeto ou do 
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evento; constitui como um antes e um depois; uma experiência desloca a obra no 

tempo. 

O fazer uma experiência pela leitura do literário exige aceitar que poesia é 

pensamento e que pensamento é poesia. Além disso, que a linguagem da poesia 

evoca a razão. Podemos sinalizar que a mediação do literário pode otimizar o fazer 

uma experiência na formação de professores leitores se, ao entrarmos na linguagem 

dos modos de dizer, oportunizarmos que os leitores transitem no caminho da 

vizinhança entre poesia e pensamento; que, no campo dos sentidos do texto literário, 

escutem as palavras-guias que o texto oferece e se apropriem do que é próprio dessa 

linguagem; que renunciem aos conceitos pré-concebidos, advindos das suas várias 

leituras, para re-anunciar uma nova abertura de sentido e um novo encontro com a 

saga do dizer da linguagem.  

Como afirma Barthes (1988), devemos não apenas consumir o texto, porque 

consumir não é jogar – no sentido polissêmico, pois o leitor na sua prática leitora 

precisa jogar duas vezes com o texto. Uma no sentido lúdico, para que a leitura não 

seja uma simples reprodução, mas, sim, que “re-produza”, se multiplique no sentido 

de “re-anunciar”, proposto por Heiddeger (2015), visto que o texto precisa resistir à 

redução. Jogar é também representar o texto, encenar, fazer algo com o texto, solicitar 

ao leitor a sua colaboração prática. Quando o texto é somente consumido, o leitor é 

levado ao tédio. Isso ocorre quando o leitor não pode jogar, não pode produzir com 

ele para desfazê-lo em um movimento contínuo de ida e vinda, não pode fazer uma 

experiência (BARTHES, 1988). “[...] o texto é plural é passagem, travessia; não pode, 

pois, depender de uma interpretação, ainda que liberal, mas de uma explosão, de uma 

disseminação” (BARTHES, 1988, p. 74).  

Ao viver uma experiência de aceitar a jogar, entrar nas fugas do texto, ler e 

reler, entrar e sair do texto, deixá-lo entrar em si, “nos passar”, o leitor será encarnado 

pela leitura. Logo, oportunizar o fazer uma experiência pela mediação da leitura 

literária é possibilitar ao leitor olhar a linguagem como linguagem e provocar que ele 

desvende os sentidos possibilitados pela linguagem. Linguagem poética que 

encaminha para a razão, e esta para o sensível, em um movimento contínuo e 

inseparável. Assim sendo, no capítulo que segue, discutimos o conceito de mediação 

do literário entrelaçado aos estudos de quatro grupos de pesquisa: Mediação cultural: 

contaminações e provocações estéticas, Literatura infantil e juvenil e práticas de 
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mediação literária; Imbricamentos de linguagens e Cultura, escola e educação 

criadora.  
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4 TRAVESSIAS IMPACTANTES – A MEDIAÇÃO DO LITERÁRIO 

 Este capítulo tem como objetivo discutir o conceito de mediação do literário. 

Optamos por investigar este conceito produzido no seio de quatro grupos de pesquisa: 

o GP Mediação cultural: contaminações e provocações estéticas (Universidade 

Presbiteriana Mackenzie); o GP Literatura infantil e juvenil e práticas de mediação 

literária – Literalise (UFSC); o GP Imbricamentos de linguagens (UNIVILLE) e o GP 

Cultura, escola e educação criadora (UNIVALI). 

O GP Mediação cultural: contaminações e provocações estéticas (Universidade 

Presbiteriana Mackenzie), liderado pela pesquisadora Mirian Celeste Martins, vem 

desenvolvendo várias pesquisas sobre mediação cultural, principalmente na área das 

artes visuais, dentre as quais citamos: Egas (2017), Utuari (2004) e Silva (2018). Além 

dessa tese e dessas dissertações, dois livros necessitam ser destacados como 

marcos na produção de conhecimento sobre mediação cultural: Pensar juntos 

mediação cultural: [entre]laçando experiências e conceitos (MARTINS, 2014a) e 

Mediação cultural para professores andarilhos da cultura (MARTINS; PICOSQUE, 

2012).  

O principal objetivo da mediação cultural, segundo Martins (2014b, p. 226), “[...] 

é possibilitar encontros com a arte e a cultura, aproximações à poética da obra e do 

artista, provocar experiências estéticas que superem a anestesia. Para isso, é preciso 

olhar o outro e seus desejos”. Esse conceito apresentado pela autora pode ser 

transposto para a mediação do literário, pois, do mesmo modo, ao realizarmos 

encontros com a literatura, pela mediação, colocamos o leitor frente à poética da obra 

e do autor, em busca de possibilitarmos experiências estéticas para impactar a 

anestesia frente à palavra literária. Os encontros com as obras, ao serem plenos, 

possibilitam a fruição de forma sensível para que a leitura da obra não tenha uma 

interpretação unívoca, mas que seja passível de mudanças de forma pessoal a cada 

leitor. É relevante apontarmos, no entanto, que os textos literários “[...] assinalam com 

soberana autoridade aquilo que neles deve ser assumido como relevante e aquilo que 

não podemos tomar como ponto de partida para interpretações livres” (ECO, 2003, p. 

13) . Para Martins (2006a), na mediação, 

[...] estamos atentos às falas, aos silêncios, às trocas de olhares, ao que é 
desvelado e velado, aos conceitos e repertórios que ditam os gostos, os 
modos de pensar, perceber e deixar-se ou não envolver pelo contato, com a 
experiência de conviver com a arte. (MARTINS, 2006a, p. 10). 
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Isso se dá pois “[...] um professor que cria curadorias educativas como ação 

provocadora e propositora, abre espaços para silêncios e diálogos” (MARTINS, 

2014b, p. 196). Na mediação literária, o professor torna-se um curador ao ofertar a 

obra literária e promover o diálogo e a interação do leitor com o texto, não para uma 

leitura consumista, mas para uma leitura como jogo. Sua preocupação é provocar uma 

experiência estética; é essencial, portanto, o cuidado na curadoria, na escolha das 

obras que serão lidas. 

Com a ação propositora do mediador, o leitor apropria-se da obra com reflexões 

significativas para ele, no movimento de entrar e sair do texto, levantando dúvidas e 

questões, abrindo janelas para mostrar ou buscar as suas percepções. Já a ação 

provocadora faz com que o leitor se sinta em estado de perda, fora de seu estado de 

conforto, mas tendo a possibilidade de criação e de recriação para experimentar a 

obra, passar e ser passado por ela, expressar sua opinião, viver uma experiência 

estética. Essa experiência será marcada pelo silêncio na leitura solitária e pelo 

encontro na leitura compartilhada, promovendo o afeto, a troca sensível, a estesia. 

Assim, a curadoria proposta pelo professor mediador cria vários caminhos 

provocadores com estratégias envolventes para que a mediação aproxime os leitores 

da obra, os leitores e o mediador e os leitores entre si. 

Ao desenvolver esse conceito, Martins (2006b, p. 229) pergunta: “Que 

liberdade de pensamento pode nos levar a ousar caminhos outros, a inventar a nós 

mesmos como andarilhos do saber, a buscar compreender a caminhada por entre 

tantos obstáculos, riscos, trilhas?”. Para a autora, a mediação necessita ser um 

movimento de liberdade compartilhado com o público que oportunize a ele um pensar 

livre na interação com a obra, uma caminhada que o considere como protagonista e 

não como consumidor. Nesse sentido, mediar distingue-se de informar, porque a 

mediação considera o outro, seus saberes e seus desejos, é uma trilha na qual 

mediador e mediado vão fazendo descobertas e superando os riscos.  

Martins (2014b, p. 228) afirma que fazer mediação é estar em “[...] espaços 

rizomáticos de conexões incertas que envolvem um saber estar entre muitos, atentos 

a cada um que participa da potencialidade de encontro”. Tanto na mediação cultural 

quanto na literária são formados espaços rizomáticos, porque a cada encontro, a cada 

diálogo, os sentidos vão se ampliando com as conexões incertas que cada leitor 

realiza, enriquecendo a compreensão da obra que se transformará a cada novo 

encontro, a cada nova leitura, conforme Deleuze e Guattari (1995, p. 17) dizem, 
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“e...e...e...e”. A conjunção que não apresenta nem começo nem fim, o que importa é 

o meio. Reafirmado por Martins (2014b), como o espaço entreS. 

É relevante destacarmos que Martins (2014b), ao falar sobre o ensino de arte, 

afirma que o professor deve tomar cuidado em sua prática no sentido de apresentar 

somente a História da Arte e as biografias dos artistas e ausentar-se do ensino da 

Arte. Do mesmo modo, a mediação literária muitas vezes não ocorre nas aulas de 

literatura porque o professor descreve a História da Literatura e a vida dos autores 

relevantes. Não há espaço para o encontro sensível com a obra proposta, e o grande 

objetivo da mediação, que é proporcionar experiências estéticas com o apreciar, o 

sentir, o contemplar, o fruir e o estesiar-se com o jogo de palavras do autor, não 

ocorre. Para Martins (2014b), na mediação, deve-se praticar a escuta sensível para 

captarmos as percepções que nossos leitores evidenciam. O espaço de silêncio do 

mediador permitirá o reverberar das vozes dos mediados. 

O GP Literatura infantil e juvenil e práticas de mediação literária – Literalise 

(UFSC), coordenado pela professora Eliane Santana Dias Debus, vem pesquisando, 

há mais de duas décadas, questões relacionadas ao livro e à literatura, gerando 

conhecimento por meio da produção de teses e de dissertações sobre essa temática. 

Desses trabalhos, destacamos as pesquisas de Domingues (2017), Furtado (2016), 

Gonçalves (2019) e Pereira (2019). Ainda enfatizamos a produção dos livros Festaria 

de brincança: a leitura literária na educação infantil (DEBUS, 2006a) e Monteiro 

Lobato e o leitor, esse conhecido (DEBUS, 2006b), entre outros, que trazem 

discussões relacionadas às práticas de mediação literária na Educação Básica e no 

Ensino Superior. Assim sendo, o GP Literalise pesquisa a mediação tanto na 

Educação Básica quanto no Ensino Superior e estabelece relações entre a formação 

do professor e a sua atuação no processo de ensino. 

Juliano, Debus e Bortolotto (2016, p. 20) convidam-nos a pensar na mediação 

como um jogo, pois este “[...] suspende o tempo e as ‘coisas’ da vida real; nele se 

experimenta a ilusão, as tramas do imaginário”. Para desbravar o texto literário, o leitor 

coloca-se em posição de jogador e suas jogadas podem ser potencializadas com a 

mediação. Entrar em contato com o texto literário é estar frente a inúmeras 

possibilidades de sentidos que vão sendo desvelados a partir do momento em que o 

leitor decide deslocar-se e entrar em seu jogo. “Pela ficção, está-se disposto à 

interação com o Outro, com o mundo do(s) Outro(s), consigo mesmo; dispõe-se a abrir 
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horizontes profundos da vida no discurso, da vida em discurso, numa relação tensa 

entre língua, vida, cultura” (JULIANO; DEBUS; BORTOLOTTO, 2016, p. 26).  

Esses são alguns dos motivos para acreditarmos na leitura do literário e na 

importância de formarmos leitores pela mediação. Acreditarmos, ainda, no poder da 

literatura como forma de levar os alunos a refletirem sobre a sua vida, a dos outros e 

a da sociedade. Domingues, Furtado e Debus (2021), em sua pesquisa, questionam 

se há na escola espaço e tempo para realizar a leitura literária e formar leitores. Ao 

mesmo tempo, afirmam que, no Brasil, a escola é o espaço privilegiado no qual as 

crianças terão o contato com o livro e que o professor será o mediador desse processo 

de formação de leitores, realizando uma leitura com experiência estética e não apenas 

utilitarista. As autoras defendem, então, após observarem as professoras nas escolas, 

que qualquer espaço pode transformar-se em espaço de leitura desde que os 

professores tornem esse espaço acolhedor para que haja uma leitura sensorial, uma 

experiência sensível. 

Quando abrimos espaço para a vivência autônoma e subjetiva do texto literário, 

o leitor abre-se para a imaginação e vai “[...] buscar na ‘terra do nunca’ o refúgio ao 

trágico da existência [...]” e pode, surpreendentemente, esbarrar-se “[...] em jogos até 

então impensados. Imaginar é inventar outras lógicas, é criar sentidos ainda não 

experimentados” (JULIANO; DEBUS; BORTOLOTTO, 2016, p. 18). As autoras 

enfatizam que a literatura é o jogo que se instaura entre a obra e o leitor, seguindo a 

concepção de Barthes (1998).  

Mediar o texto literário exige “[...] a tomada de consciência do saber (cognição, 

arte, ética) e do saber fazer (práticas sociais dialógicas)” (JULIANO; DEBUS; 

BORTOLOTTO, 2016, p. 23, grifos das autoras). Desse modo, ao proporcionarmos 

uma leitura literária na escola com o intuito de provocar a apreciação estética, abrimos 

a oportunidade para o saber e o saber fazer, como dizem as autoras. 

Assim, o leitor, ao compartilhar o seu saber com o saber do outro, ele “[...] 

colabora para a prática social da leitura literária, para as relações estabelecidas entre 

o leitor e o texto de ficção que ultrapassam a esfera da fruição” (JULIANO; DEBUS; 

BORTOLOTTO, 2016, p. 24). Por meio do texto literário, o leitor tem a possibilidade 

de posicionar-se, identificar-se, confrontar-se, em busca de sua própria visão da 

realidade.  

A pesquisa de Domingues (2017) apresenta argumentos de que o afastamento 

do leitor do livro de literatura na escola é provocado porque a mediação do professor 
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prioriza o ensino da literatura e não o fazer uma experiência com o literário. O 

professor não medeia de forma a promover o encantamento pela mediação para 

desenvolver o desejo pela leitura, nem dá espaço para as subjetividades do leitor, 

mas, sim, acentua a história da literatura ou, ainda, testa a proficiência linguística do 

aluno, em vez de propriamente ler e discutir obras literárias, principalmente no Ensino 

Médio. A pesquisadora acredita que “[...] o texto literário exige o envolvimento do leitor 

que, ancorado em suas experiências estéticas, emocionais e intelectuais, dá a ele um 

sentido próprio” (DOMINGUES, 2017, p. 48), e é assim que o ensino de literatura 

deveria ser compreendido pelos professores.  

Dessa maneira, a autora pensa que o leitor precisa ter em si tanto o sensível 

quanto o inteligível para desvendar as imagens presentes no texto literário, com esses 

dois componentes: “[...] se debruçar sobre o texto e encontrar nele o fino fio com que 

se tece a trama narrativa” (DOMINGUES, 2017, p. 49), pois o texto literário exige “[...] 

de nós que o decifremos ou abandonemos” (DOMINGUES, 2017, p. 48). O abandono 

do livro é o que mais ocorre nas escolas, uma vez que talvez a abordagem que o 

professor faz ao apresentar a obra literária não envolva, não toque a sensibilidade do 

aluno e ele nem perceba a riqueza que há na obra literária.  

Sabedora dessas questões, Domingues (2017) buscou resposta em seu 

estudo. A pesquisadora ressalta a importância do papel do professor como mediador 

da leitura do literário, visto que é essencial um “[...] mediador que saiba aproximar o 

texto literário dos alunos respeitando as funções estéticas, preservando, dessa forma, 

a instância da literatura como arte também no contexto escolar [...]” (DOMINGUES, 

2017, p. 51). Tais colocações reforçam a nossa pesquisa uma vez que defendemos, 

na formação inicial dos acadêmicos de Letras, a mediação em como ofertar a leitura 

do literário para que o acadêmico se deixe tocar por ela, incorporá-la para transformá-

la como ação no processo de ensino. 

Azevedo e Silveira (2017) apresentam algumas sugestões sobre como 

trabalhar na Educação Básica com o texto literário, em especial a poesia, um texto 

poético que traz em si o som, o ritmo, o movimento, que são movimentos ruidosos e, 

por esse motivo, muitas vezes, rejeitados pelos gestores. Para as autoras: 

Ler poesia na sala de aula [exige] planejamento criterioso, mas também uma 
experiência que por vezes pode ser “barulhenta”, no sentido próprio e 
metafórico da palavra. Essa leitura pode nos tirar do lugar comum e 
precisamos estar dispostos a acompanhar o movimento. (AZEVEDO; 
SILVEIRA, 2017, p. 439). 
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A mediação do literário exige movimentos que fujam ao lugar comum da leitura 

rígida, com carteiras em série, com leitura por versos, rígida. Para entrar no texto 

poético, os elementos sensíveis devem ser aguçados e envolvidos. Azevedo e Silveira 

(2017) destacam a importância do papel do mediador na condução da leitura do 

literário e afirmam que sua presença qualificada faz diferença na condução do texto 

literário em sala de aula.  

Entendemos que, para atingir esse patamar de mediação, o professor necessita 

vencer os modelos e as referências que ele tem de literatura no decorrer de sua 

formação como leitor e investir no seu próprio letramento literário, pois “[...] quando 

estamos falando da literatura na escola, são as concepções de literatura e do poético 

que os docentes possuem que indicam como ela chegará ao aluno e como 

efetivamente ‘pisará’ o chão da sala de aula” (SILVEIRA; DEBUS, 2017, p. 5). 

Domingues, Furtado e Debus (2021, p. 208) perceberam, em suas pesquisas, 

que “[...] aproximar o leitor da literatura com uma mediação significativa, considerando 

todo o potencial de sensibilidade que essa expressão artística nos permite, pode 

resultar numa efetiva experiência estética e, por extensão, na formação do leitor 

literário”. Na escola, ou em qualquer espaço de arte, para que ocorra a apreciação 

estética, há necessidade do contato com o objeto artístico, no caso da escola, o livro 

e a realização de uma mediação adequada (DOMINGUES; FURTADO; DEBUS, 

2021). 

Silveira e Debus (2017) ressaltam ainda que todo o esforço da mediação, para 

colocar o leitor em contato com o texto, não deve levar a acreditar que os alunos se 

tornarão escritores, pois: 

A escola não pode pretender “fabricar poetas”, mas ela pode construir e 
sedimentar o caminho para que infância e poesia se encontrem lírica e 
ludicamente e [...] cada menino ou menina possa estabelecer as relações que 
melhor lhe convier com essa forma de linguagem. (SILVEIRA; DEBUS, 2017, 
p. 9).  

Percebemos, no GP Literalise, um movimento de compreender a mediação 

como ação necessária na condução da leitura do literário. 

O GP Imbricamentos de linguagens (UNIVILLE), coordenado pela professora 

Taiza Mara Rauen Moraes, vem promovendo a produção de teses e de dissertações 

sobre patrimônio cultural e literatura, das quais destacamos Gassenferth (2019), Ribas 

 (2020) e Viana (2012). Com relação à leitura do literário, vale ressaltarmos os 

resultados das pesquisas na publicação dos livros Mediações do literário (NEITZEL; 
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CERVI; MORAES, 2020); Contar histórias: uns passarão e outros passarinhos 

(MEDEIROS; VEIGA; MORAES, 2015), ambos elaborados em parceria com outros 

pesquisadores. Além disso, o grupo estuda a mediação com diferentes linguagens 

como o cinema e a linguagem do ciberespaço, sobre os quais já encontramos 

publicações relevantes, tais como: Salve o cinema - V. 02 - leitura da linguagem 

cinematográfica (MEDEIROS; MORAES, 2011); Contação de histórias: tradição, 

poéticas e interfaces (MEDEIROS; MORAES, 2016) e Paragens literárias no 

ciberespaço: uma análise de composições literárias no ciberespaço (VIANA; 

MORAES, 2019). 

 Ao entrarem na mediação da leitura no ciberespaço, Moraes, Reichert e Silva 

(2015, p. 464) defendem que a criação de ambientes virtuais pode auxiliar e 

(re)configurar “[...] o ensino e aprendizagem da literatura na educação básica, no 

ensino superior e na pós-graduação, além de desenvolver ferramentas de leitura a 

serem usadas nos cursos de licenciatura”. Essa abordagem a respeito da tecnologia 

como ferramenta a ser explorada na formação de leitores é importante, tendo em vista 

que as últimas edições da pesquisa Retratos de Leitura no Brasil vem apontando o 

crescente número de leitores em outros suportes, como o digital (INSTITUTO PRÓ-

LIVRO, 2016, 2020).  

Em consonância com as pesquisas desenvolvidas pelo Literalise, o GP 

Imbricamentos de linguagens entende que, para que uma experiência com a leitura 

ocorra no espaço escolar de forma produtiva e eficiente, o professor necessita ter 

formação na área da leitura. Segundo Puccini e Moraes (2010, p. 116): “O professor, 

nesse sentido, tem papel fundamental perante seus alunos, pois é mediador na busca 

por novos conhecimentos, obtidos sobretudo por meio da leitura”. 

O GP Imbricamentos de linguagens destaca-se pela realização de mediações 

em espaços não formais e apresenta a leitura do literário com o intuito de resgatar a 

cidadania, utilizando o poder da leitura na humanização do homem, por meio do 

projeto “A leitura como Instrumento de Ressocialização e Cidadania: Remição Penal”. 

Segundo Taiza Mara Rauen Moraes, em entrevista a Souza e Henning (2019, n.p.), 

“[...] o ato de ler é compreendido como um exercício de cidadania por se desdobrar 

em narrativas de experiências vivenciadas por intermédio da leitura visando à 

recuperação da autoestima e a promoção da inclusão social da pessoa presa”. Para 

a pesquisadora, a leitura e a produção de resenhas pelos acadêmicos – a partir dos 

relatos dos apenados sobre as obras lidas, disponibilizadas na Biblioteca do Presídio, 
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que serão encaminhadas ao Judiciário para avaliação e possível redução da pena –, 

possibilitam um diálogo entre a obra, a leitura, o acadêmico e o apenado, de modo a 

promover, de acordo com Taiza Mara Rauen Moraes, um “[m]ovimento leitor que 

amplia o repertório do universitário e do apenado e gera um diálogo sobre os 

movimentos da vida” (SOUZA; HENNING, 2019, n.p.). Petit (2009), assim como Taiza 

Mara Rauen Moraes (SOUZA; HENNING, 2019), acredita que, em contextos 

adversos, como o escolhido pelo grupo, a mediação da leitura do literário poderá 

desempenhar o papel de “reconstrução de si mesmos” (PETIT, 2009, p. 22), bem 

como auxiliar para a atividade psíquica e para vida.  

Moraes, Oliveira e Dutra (2020), em pesquisa sobre leitura, enfatizam que a 

mediação do literário necessita ser sensível e inteligível, de forma a propiciar ao sujeito 

leitor sensações afetivas, tendo em vista que na interação com o texto elas são 

fundamentais na construção de sentidos. Neitzel, Moraes e Santos (2019) apostam 

em dinâmicas que fazem uso do cruzamento de linguagens, visto que elas favorecem 

uma experiência estética, a qual depende do envolvimento emocional do leitor com o 

texto, das relações que o leitor tece com o mediador e os instrumentos que medeiam, 

com as interações com o mundo. Isso se dá porque: “O literário chama o leitor à 

reflexão porque é marcado por desvios das normas comunicativas e, quando 

estabelecemos relações dele com outros textos, nossas possibilidades interpretativas 

se ampliam” (NEITZEL; MORAES; SANTOS, 2019, p. 114). 

Neitzel, Moraes e Santos (2019) afirmam, em seus estudos sobre mediação do 

literário, a necessidade de a mediação ser um movimento dialógico, que considera a 

voz do outro e do texto, pois é nessa relação que se dá o processo de construção de 

sentidos. Neitzel, Moraes e Santos (2019, p. 113) sinalizam que “[...] a mediação do 

texto literário envolve uma abertura do mediador para a escuta da voz do outro, assim 

como uma atenção para a voz do texto, identificando que relações ele nos alça a 

construir”. Aqui, a postura do professor frente ao texto e aos acadêmicos é o foco, 

uma vez que mediar o texto literário não é apresentar ao leitor chaves de leitura, um 

discurso imposto, ou a sua interpretação como uma verdade a ser desvelada, visto 

que o texto literário é aberto a plurissignificações e, por isso, apresenta muitas 

camadas a serem desveladas, ressignificadas. “Nesse sentido, mediar exige do 

mediador o silêncio, a suspensão de sua narrativa para que a escuta tenha lugar e 

para que um discurso não seja imposto, mas proposto, motivo para o diálogo” 

(NEITZEL; MORAES; SANTOS, 2019, p. 120). 
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Esse conceito explorado tem relação direta com a concepção das demais 

pesquisas desenvolvidas no universo do GP Imbricamentos de linguagens, acerca do 

que é ser leitor: “[...] é indagar-se enquanto ser humano e sujeito social. Ser leitor é 

ler a si mesmo e ao mundo a sua volta. É sentir que se está lendo e que a leitura está 

agindo sobre si, transformando-o concomitantemente” (PUCCINI; MORAES, 2010, p. 

119). Para as autoras, ler é mais do que um exercício de interpretação, pois envolve 

criar perguntas para o texto, provocar-se a descobrir suas fugas, sua ideologia, “[...] 

falar com o texto, criar e recriar sentidos, relacionar o texto a outros já lidos e a 

situações vividas (intertextualidade), compreender as ideologias presentes em cada 

texto e o fato de um texto nunca apresentar sentidos completos (incompletude)” 

(PUCCINI; MORAES, 2010, p. 117). Por isso, a mediação de leitura do literário 

considera que a leitura é um exercício subjetivo e objetivo, que necessita perceber 

uma experiência do leitor, seu contexto e, também, os sentidos que estão presentes 

no texto, em um movimento do sensível ao inteligível e vice-versa. Em seus estudos, 

o GP Imbricamentos de linguagens ressalta 

[...] a incoerência de um professor que não é leitor pretender formar alunos 
leitores. Faz-se necessária essa consciência por parte dos educadores que 
trabalham com diferentes práticas de leitura em suas aulas, uma vez que, 
conforme já explicitado, a leitura precisa ser tratada sob múltiplas 
perspectivas e as metodologias devem considerar diversas formas de contato 
com os sujeitos leitores. (PUCCINI; MORAES, 2010, p. 119). 

Assim, em consonância com o GP Literalise, o GP Imbricamentos de 

linguagens entende também que, para a leitura do literário atingir o seu objetivo, que 

é entrar no leitor, promover transformações, fazer uma experiência, é fundamental a 

presença de um professor mediador leitor, encantado com a leitura.  

O GP Cultura, escola e educação criadora (UNIVALI), coordenado pela 

Professora Doutora Adair de Aguiar Neitzel, vem, desde 2004, desenvolvendo 

pesquisas sobre a leitura do literário e muitas são as teses e as dissertações sobre a 

temática, das quais destacamos Nhoque (2019a), Piske (2017), Vetter (2019) e Weiss 

(2016). Ressaltamos, ainda, os livros Cultura, escola e educação criadora: mediações 

culturais e proposições estéticas (URIARTE; NEITZEL; KRAMES, 2020) e Cultura, 

escola e educação criadora: diálogos sobre experiências estéticas na educação 

(NEITZEL et al., 2017), organizados em parceria com outros pesquisadores. 

Os estudos do GP Cultura, escola e educação criadora defendem a mediação 

como uma possibilidade de o leitor ser desafiado a entrar pelos poros do texto com o 
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desejo de que ele elabore “[...] outras maiores perguntas, um exercício de reflexão 

sobre o lido, mas também de sentidos, de afetamentos” (NEITZEL; CRUZ; WEISS, 

2017, p. 131, grifo das autoras). Um diálogo que se faz pela troca de sentidos de 

mediadores e mediados, de forma a construir um texto para além do que está escrito. 

Todavia, a mediação também pode ocorrer apenas entre obra e leitor, e, a partir da 

construção dessa relação de intimidade e de desejo, acontece a troca.  

O GP Cultura, escola e educação criadora, assim como os demais, defende 

que a mediação do literário se dê como um encontro entre leitor e obra, de modo que 

esse encontro seja uma experiência estética, como acontecimento. De acordo com 

Uriarte et al. (2016, p. 39), ao possibilitarmos encontros com a arte e com a cultura, 

geramos um duplo movimento: o primeiro acontece “[...] de fora para dentro, a partir 

do contato com um objeto artístico, para o qual ele [o sujeito] acessa seus campos 

perceptivos e sensíveis para promover o encontro, [...], e, em seguida, busca dentro 

de si a potência para significar esses encontros”. O resultado é uma experiência 

estética que potencializa nossos modos de ver e de atuar no mundo. 

A leitura pode dar-se como acontecimento, quando a mediação se torna “[...] 

um convite para entendermos sua força de afetamento, sua interferência na 

subjetividade do leitor, o processo de movência iniciado quando o leitor estabelece 

uma relação de fruição com o texto”. Movimentos que vão sendo realizados não pelo 

prazer da leitura, mas pelo desconforto, pelos deslocamentos que ela provoca. Assim 

sendo, a leitura do literário torna-se um acontecimento quando afeta o leitor, quando 

“[...] admite o detalhamento da visão do leitor sobre o escrito [...]”, quando “[...] requer 

que se desloque buscando por diferentes formas de ver e sentir velhas e novas 

realidades ou irrealidades” (NEITZEL; CRUZ; WEISS, 2017, p. 125). 

Quando compreendemos essa concepção de leitura como acontecimento, “[...] 

muda nossa forma de lidar com ela, de mediar, de escolha dos textos, de elaboração 

de propostas didáticas, porque trabalhar com a leitura do literário passa pelo viés da 

exploração da força sensível e estética do texto” (NEITZEL; CRUZ; WEISS, 2017, p. 

125). Mediar a obra literária exige percorrer sua potência estética e buscar 

ressignificar seus contornos, suas dobras, seus espaços.  

O texto literário não pode ser apartado deste tecido de fios que permite ao 
leitor a construção de um saber sensível, um saber que auxilia no processo 
de raciocínio e reflexão. O que conhecemos do mundo nos chega pelo nosso 
corpo, pelo ouvido, pelos olhos, pela pele, pela percepção do mundo vivido e 
sentido, e a literatura, para além da arte das palavras que comunicam, é uma 
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arte não para ser ensinada, mas aprendida na leitura, vivida, sentida, 
experienciada. (NEITZEL; CRUZ; WEISS, 2017, p. 129). 

 Esse movimento de mediação do literário voltado à educação estética dos 

sujeitos busca um objetivo maior que é promover encontros com a arte em seus mais 

diferentes modos por meio da estesia e do afecto. A busca pela estesia deve ser um 

dos pilares para a ação da mediação cultural, tendo em visa que, sendo arte, a 

literatura pede uma aproximação não apenas pelo cognitivo, mas também pelo 

sensível. As obras de arte, aqui em especial o livro como objeto estético, carregam 

em si uma potência de afetar, “[...] mas esse afetamento se mostra relativo ao próprio 

objeto assim como do mediador e do sujeito que se coloca na relação com a obra” 

(URIARTE et al., 2016, p. 43). O afecto não pode ser imposto; ele ocorre de forma 

individual, em uma relação íntima entre obra e leitor, mas que pode ser potencializado 

pelo mediador. E como afetar o sujeito na leitura do literário de forma a provocar a 

estesia? As pesquisadoras do GP Cultura, escola e educação criadora de pesquisa 

sinalizam que se pode fazer uso de objetos e de espaços propositores (URIARTE et 

al., 2016). 

Os objetos propositores são elementos que podem promover encontros com as 

obras. Eles podem “[...] provocar um diálogo enriquecedor assim como envolver o 

outro em uma experiência estética. A mediação cultural neste caso ocorre pelo 

encontro do sujeito com a arte, com o objeto propositor” (URIARTE et al., 2016, p. 43). 

Por meio de objetos propositores, como uma música, uma obra de arte, um lenço, 

uma concha, um livro, podemos ampliar a relação de estesia e sinestesia que a obra 

literária proporciona ao leitor, ativar seus modos perceptivos, aguçar sua 

sensibilidade, e o leitor pode tornar-se mais aberto ao sentir. Por isso, a mediação 

entre leitor e texto “[...] pode ser uma potencializadora para a leitura, quando ela 

provoca diálogos e encontros. Uma boa mediação é aquela que visa à apreciação do 

texto literário e busca levar o aluno à fruição” (NEITZEL; CRUZ; WEISS, 2017, p. 131). 

Por meio de objetos propositores, provocamos o outro a sair de sua zona confortável 

para atingir outros níveis de significado do texto e não acreditar que, com uma série 

de perguntas, a compreensão do texto literário ocorrerá. No envolvimento com o 

objeto propositor e com suas relações com as imagens do texto, os sentidos serão 

apresentados.  

Os espaços propositores, como corredores, escadas, bibliotecas, espaços ao 

ar livre e a própria sala de aula, ao serem experimentados na leitura do literário, podem 
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também ampliar as percepções dos acadêmicos sobre a obra e por ela serem 

afetados. As experiências que o leitor vivencia em diferentes contextos alteram a 

recepção da obra, reverberam e contribuem para que o texto literário seja um 

acontecimento no sentido atribuído por Larrosa (2014). A leitura em diversos espaços 

pode aumentar o desejo pelo texto e provocar o leitor à leitura e ativar suas 

percepções. Segundo Martins (2018, p. 65), os espaços propositores “[...] contribuem 

para que o sujeito construa imagens e sentidos ao passo que é sujeito da experiência, 

que vive os espaços, que convoca valores da intimidade, que se coloca em 

movimentos carregados de hesitação”. 

Para as pesquisadoras do GP Cultura, escola e educação criadora, a mediação 

necessita ser sensível de forma a oportunizar o desejo pelo texto, além de 

potencializar os deslocamentos durante a leitura. Desejo de desvelar o que está 

escondido, de fazer parte da construção da narrativa, de pensar para além do que já 

está dito. Nesse sentido, a mediação adequada é aquela que “[...] convida o leitor a 

dialogar com o texto não para identificar o que ele diz, mas antes o que não diz. É nos 

silêncios do texto que o leitor procura seus sons” (PISKE; NEITZEL; NHOQUE, 2017, 

p. 264). 

Por isso que o processo de ler e de relacionar-se com os textos merece especial 

atenção, pois a leitura quanto mais ativa for, mais acontecida no corpo daquele que a 

lê. Essa leitura pode dar-se de diversas formas, silenciosamente, em voz alta, em 

duplas, em grupos, mobilizando o corpo e a todos os que estão em contato com a 

obra. Um texto possui forças, caminhos, possibilidades que levam o leitor para outras 

dimensões. Contudo, essas sensações que vão sendo suscitadas ao longo da leitura 

dependem de como a obra nos foi apresentada e como foi a motivação despertada 

para lê-la. 

Quando propomos a mediação de um texto literário, o seu enredo ou a sua 

mensagem principal não podem ser o centro da discussão, mas, sim, “[...] os 

deslocamentos que ele provoca pela própria lisura do texto, de suas fugas do 

convencional. O leitor, mesmo o leitor principiante, quer colocar-se frente ao novo, 

quer ser provocado” (NEITZEL; CRUZ; WEISS, 2017, p. 128). Dessa forma, a leitura 

do literário torna-se uma experiência, algo que atravessa o leitor para levá-lo a 

encontrar os mais variados sentidos que a linguagem possibilita; e, ao entrar no texto, 

aguçam os sentidos de sua própria existência.  
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Estar diante da leitura é ter momentos de silêncio, de contemplação, de dúvida, 

buscar o diálogo, a troca de percepção. A relação fruitiva que se constrói entre leitor 

e obra ocorre no processo da leitura, no caminho labiríntico que o texto apresenta, 

como uma força obscura à espera da luz que o leitor irá trazer. Assim, o leitor é 

provocado a percorrer os poros do texto, a deslizar por suas dobras, a buscar o que 

não está dito, a inferir sentidos. A mediação adequada tem, portanto, o poder de afetar 

o leitor.  

Ser afetado e afetar-se pela arte literária depende da relação íntima que se 

estabelece entre obra e leitor. “Ao abrir um livro, o leitor permite-se ser livre para sentir 

a provocação que brota desse objeto estético, que pode promover um encontro capaz 

de metamorfosear o sujeito, se afetado” (PISKE; NEITZEL; NHOQUE, 2017, p. 263). 

O leitor frente a um livro é um viajante capaz de percorrer veredas e realizar travessias 

provocados pelo jogo das palavras literárias.  

Em consonância com os estudos desenvolvidos pelo GP Mediação cultural: 

contaminações e provocações estéticas (Universidade Presbiteriana Mackenzie), GP 

Literatura infantil e juvenil e práticas de mediação literária – Literalise (UFSC), GP 

Imbricamentos de linguagens (UNIVILLE), e GP Cultura, escola e educação criadora 

(UNIVALI), entendemos que o diálogo é a marca da mediação, pois, com ele, se 

partilha o texto, as incursões que por ele fazemos no ato da leitura, processo que não 

é fácil, mas tortuoso, pois exige uma postura multivalente do leitor, uma atitude 

produtiva frente ao texto. 

A concepção de mediação de todos os grupos respalda-se na compreensão de 

que o texto literário sendo arte necessita de mediações sensíveis que oportunizem 

ampliar a imagem poética que o leitor tem do texto, de forma a entender que, por meio 

de mediações adequadas, pode-se criar espaços de potência, de possibilidades, de 

caminhos sensíveis que contribuem para a formação de leitores, assim como para sua 

educação estética. Esse entendimento parte da premissa de que o texto literário é um 

objeto artístico que, apesar de possuir uma função comunicativa, possui uma função 

estética que necessita ser respeitada, visto que é ela que vai possibilitar ao sujeito 

fruidor produzir, na relação com o texto, plurissignificações.   

Além dos grupos de pesquisa, fomos em busca de outras vozes sobre a 

mediação do literário no Ensino Superior. Entre elas, identificamos que Trevizan, 

Gebran e Guimarães (2017, p. 183) discutem sobre a origem do termo mediação que 

“[...] provém do radical grego mésos e, também, do latim mediatio. Em grego, significa 
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o que está colocado no meio, o ponto médio. Do radical latim mediatio, o conceito de 

mediação significa intercessão ou intermédio”. Desse modo, podemos dizer que a 

mediação ocorre quando dois corpos estão envolvidos em recíproca inteiração e, 

também, significa o que está entre essas duas partes, o que proporciona essa relação. 

Para Trevizan, Gebran e Guimarães (2017), o conceito de mediação tem 

relação direta com a concepção de leitor, pois um leitor  

[...] formado literariamente não é aquele capaz de apenas identificar 
(linguisticamente) os sentidos gramaticais do texto; nem o receptor capaz de 
identificar, isoladamente as características históricas, estilísticas do código 
literário; é, na realidade, o leitor que, além desse desempenho duplo, é, 
sobretudo, capaz de extrair da experiência literária/estética, implícita em um 
texto [...]. (TREVIZAN; GEBRAN; GUIMARÃES, 2017, p. 191). 

Para Fernandes (2016, p. 218), “[...] arte é detalhe e ler é encontrar detalhes 

que fazem a diferença”. Nesse sentido, a mediação adequada é aquela que pode 

contribuir de forma expressiva para o alargamento de olhares estéticos sobre uma 

mesma obra literária. No encontro entre as partes, opiniões, sentimentos, sentidos 

podem ser potencializados e ressignificados pela leitura do outro.  

Quando a mediação se ocupa em ampliar o potencial estético da literatura, a 

leitura do texto literário poderá promover “[...] a dinamização desse jogo dentro de um 

espaço em que a palavra polissêmica, os recursos estilísticos, formais, a construção 

inesperada do texto em arranjos e sentidos inesperados poderão provocar o 

estranhamento no leitor” (AGAZZI, 2014, p. 449). O sentido atribuído por Agazzi à 

mediação é de um movimento de fruição do texto, pois, como já sinalizamos, a fruição 

dá-se na relação com a obra e é provocada pelos jogos de linguagem, pelos arranjos 

literários que o texto literário organiza, movimento que, muitas vezes, é de 

estranhamento.  “Da obra para o coletivo, do contexto original em que foi escrito para 

o do grupo leitor, da sociedade para o indivíduo, práticas pedagógicas voltadas para 

a leitura compartilhada, discussão e apreciação do texto em sala”, são alguns 

movimentos pontuados por Agazzi (2014, p. 447) que deveriam compor a mediação 

do literário em sala de aula. A autora observa a importância de a mediação da leitura 

ser um espaço de compartilhamento de impressões, que pode ser potencializado pelo 

espaço da sala de aula organizado em círculo para as rodas literárias, as quais 

preveem tanto a leitura em voz alta como a roda de conversa.  

Podemos dizer que há sintonia  nos conceitos e nas concepções sobre leitura 

e mediação da leitura do literário, pois eles dialogam entre si. É relevante destacarmos 
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que, assim como nesta pesquisa, todos os pesquisadores citados aqui  afirmam que 

a mediação é diálogo, é interação entre o leitor, a obra e o texto e ressaltam a 

importância do mediador no processo de oferta da leitura da obra literária para que 

ocorra a fruição e o fazer uma experiência literária/estética. 

4.1 SOBRE O PROFESSOR MEDIADOR  

 A mediação é um dos caminhos que pode levar o leitor a encontrar-se com o 

texto literário. Ela pode ser feita de muitos jeitos, mas, ao falarmos da mediação feita 

pelo professor, podemos afirmar que ele é “[...] responsável por projetar e impulsionar 

no aluno uma formação literária que pode ser ou não satisfatória” (SEGABINAZI, 

2016, p. 88). O grande desafio é, evidentemente, propormos mediações satisfatórias, 

que desenvolvam no leitor o desejo pelo texto; para isso, o professor mediador 

apresenta o texto aos seus alunos de forma que eles o queiram experimentar. São 

suas escolhas, suas ações e seus procedimentos que poderão aproximar ou não o 

leitor do desejo pela literatura. 

Se o mediador consegue afetar os acadêmicos pelo texto literário, muitas vezes 

repletos de uma camada de medo e distanciamento, se consegue chamá-los para 

perto, para experienciá-la e degustá-la, é porque é uma pessoa tocada pela literatura, 

porque acredita em sua força e potência. “Para transmitir o amor pela leitura, e acima 

de tudo pela leitura de obras literárias, é necessário que se tenha experimentado esse 

amor” (PETIT, 2009, p. 161-162).  

O mediador, então, que entende a mediação conforme os conceitos que 

explicitamos anteriormente, faz com que os leitores percam o medo de se entregarem 

para a leitura, pois ele compreende que “[...] o livro pode oferecer muito, que é um 

objeto propositor que permite ser lido esteticamente. Ele é um provocador de afetos 

literários” (PISKE; NEITZEL; NHOQUE, 2017, p. 264). O mediador de leitura 

desempenha o papel de afetar, de sensibilizar e de mobilizar a curiosidade dos 

ouvintes. Desse modo, o mediador cria esse vínculo de afecto, aproximando o leitor 

do livro.  

No contexto da sala de aula, o professor mediador tem o entendimento de que 

ensinar “[...] é possibilitar ao aluno momentos de reelaboração do saber dividido, 

permitindo o seu acesso crítico a esses saberes e contribuindo para sua atuação como 

ser ativo e crítico no processo histórico-cultural da sociedade” (TREVIZAN; GEBRAN; 
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GUIMARÃES, 2017, p. 184). Ele busca colocar-se como ponte entre o aluno e o objeto 

de estudo para que o conhecimento seja construído em comunhão e não de forma 

passiva. O professor mediador procura experimentar possibilidades novas de 

encontros com o texto por meio da mediação, e, por isso, faz uso de objetos e de 

espaços propositores, como já observamos anteriormente.    

 Um bom mediador é aquele que “[...] provoca os sentidos, convoca a cognição 

e instiga percepções individuais e coletivas” (URIARTE et al., 2016, p. 39). Além disso, 

promove encontros potentes com a arte, gerando o que as pesquisadoras denominam 

de “[...] contaminações estéticas, que capturam o outro para as sensações provocadas 

pela obra de arte” (URIARTE et al., 2016, p. 39). A obra literária, para ser vivenciada 

na experiência estética, exige um mediador propositor atento, não apenas aos gestos 

e movimentos do leitor, mas também aos não ditos, porque tudo indica a potência 

estética do texto.  

Mediadores atentos aos detalhes, aos não ditos, às sensações, aos gestos, 
aos movimentos, à partilha, ao novo, às descobertas, ao convívio, às 
interpretações, à humanização, às plurissignificações, às potências estéticas, 
aos espaços. Mediadores propositores da arte literária que se propuseram 
sair da perspectiva tradicional da leitura, que obedece ao esquema de 
perguntas e respostas tão comum nos bancos escolares, para caminhar por 
estradas não nítidas, aventurar-se pelos imbricamentos, rupturas que o texto 
literário, encarado como uma obra de arte, pode provocar. (PISKE; NEITZEL; 
NHOQUE, 2017, p. 280). 

No espaço da sala de aula, o professor formador é um mediador que instiga o 

futuro professor que está em formação a ter liberdade para arriscar opiniões e 

percepções, e, na prática, ele aprende como mediar o texto literário e, assim, terá mais 

segurança quando chegar a sua vez de mediar a discussão sobre uma obra literária. 

O que estamos sinalizando é que a postura e as escolhas do professor formador são 

determinantes para a formação do futuro professor de literatura, porque, se a 

universidade não for apenas o espaço de estudar a teoria literária, se o aluno 

constituir-se leitor na universidade e aprender com seu professor como mediar o texto 

literário respeitando sua função estética, ao atuar na escola, poderá fazer escolhas 

que priorizem a leitura pela estesia. Segundo Agazzi (2014, p. 447), esse aluno em 

formação “[...] poderá construir a autonomia indispensável para se tornar um leitor 

proficiente, apropriando-se dos meandros textuais a partir de hipóteses construídas e 

verificadas antes de recorrer a manuais ou textos explicativos”. A ocorrência desse 

processo poderá promover uma mudança do professor com o seu futuro aluno, de 

modo a valorizar a mediação e a leitura de obras e textos completos. 
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Um mediador sensível tende a interromper o modelo vicioso de ensino de 

literatura que, muitas vezes, é reforçado pelo livro didático, priorizando o encontro com 

os livros, com a leitura. Se os futuros professores vivenciam cada vez mais o texto 

literário, há uma grande probabilidade de suas práticas na escola serem empenhadas 

na formação do leitor literário na contramão da concepção utilitarista e racionalista. 

Para que essa percepção de mediação do literário seja compartilhada pelos seus 

pares, é preciso provocar o estranhamento para adentrar um mundo estético e ético 

diferente do que o leitor frequenta quando apenas conhece períodos, características, 

autores relevantes; fica em torno do texto, nas suas margens, nos paratextos, e não 

submerge no texto.  

 A vivência de situações de leitura reais, em ambiências de leitura positivas, 

com leituras que afetam, leituras que oportunizam ao futuro professor a fazer uma 

experiência, oferece situações de leitura diversas. Como ressaltam Ferreira, Lima e 

Gonçalves (2011, p. 62), “[...] é importante que os cursos de formação de professores 

ofereçam situações variadas de leitura aos profissionais e futuros profissionais de 

ensino, para considerar [...] também as relações intertextuais para construção de 

sentidos do texto”.  

Um mediador de leitura necessita negociar os sentidos que o texto apresenta, 

observar os sentidos que emergem na leitura, estar atento àqueles que são validados 

ou não pelo texto, pois, durante as discussões em sala de aula, há muitas perguntas 

que surgem diante do texto, mas nem todas as derivas interpretativas encontram 

respaldo nele. Um mediador não pode impor “[...] à turma os sentidos produzidos pelo 

autor, mas negocia-os para que os alunos signifiquem com base no texto lido, 

possibilitando que estes realizem leituras previstas” (FERREIRA; LIMA; 

GONÇALVES, 2011, p. 69).  

O professor mediador, preocupado em oportunizar encontros entre as obras 

literárias e os leitores (seus alunos), adotará novos modos de lidar com o texto literário 

em sala de aula e, também, inovará nos gêneros textuais a serem abordados. 

Segundo Ferreira, Lima e Gonçalves (2011, p. 67), “[...] as experiências com diversos 

gêneros textuais e com as várias linguagens verbais e não verbais contribuem para a 

produção de sentidos de um texto”. Potencializarmos a leitura da obra, intercruzarmos 

essa leitura a outros tipos de linguagens, pode contribuir para a polissemia do texto. 

Logo, há necessidade de revitalizarmos a metodologia do Ensino Superior, de forma 

a promover uma ruptura na concepção de um ensino de literatura sustentado pela 
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historiografia literária, pois seu ensino faz sentido quando acompanha o texto literário 

e auxilia o futuro professor a compreender melhor a obra e como ensinar a literatura.  

Entendemos que o professor formador, ao mediar a literatura por meio de 

experiências leitoras instigantes e provocadoras, ao estabelecer um diálogo sobre o 

lido, ao promover a leitura integral da obra e não de resumos, ao cotejar a teoria 

literária com a leitura do literário, ao explorar a leitura do literário por meio de objetos 

e espaços propositores, promove a leitura como experiência estética, a qual pode 

impactar na atuação do futuro professor em sala de aula.  

Nessa perspectiva, discutimos o papel do professor de literatura, que, de 

acordo com Segabinazi (2016), é provocar, instigar o aluno a mergulhar no texto para 

que eles descubram os sentidos, concordem ou discordem das percepções de outros 

leitores; assim, na caminhada leitora, ampliam o seu repertório de leitura. O 

pesquisador acredita que a mediação, quando realizada com entusiasmo e 

competência, abrirá oportunidades para leituras enriquecedoras. É um desafio 

proposto ao professor de literatura. Essa proposição que faz parte do ofício do 

professor pode encontrar alguns impasses quando a sua própria formação é precária, 

tanto como leitor quanto como professor, e quando a escola não fornece subsídios 

para potencializar encontros sensíveis entre professor e aluno, aluno e obra literária. 

Entretanto, “[...] é sobre essa realidade mediada pelo discurso oficial e acadêmico que 

o professor precisa transitar e adaptar-se, realizando as articulações da leitura literária 

na sua escola, na sua sala de aula, na sua turma” (SEGABINAZI, 2016, p. 90).  

Do mesmo modo, Trevizan, Gebran e Guimarães (2017) confirmam a 

importância do professor ao assumir o seu papel de mediador dos processos de 

ensino e de aprendizagem, pois isso favorecerá a postura reflexiva e investigativa de 

seus estudantes, “[...] que deve estar de acordo com as concepções de ensino e de 

aprendizagem adotados” (TREVIZAN; GEBRAN; GUIMARÃES, 2017, p. 183). 

O professor mediador, ao observar e perceber suas próprias capacidades e 

habilidades, pode engajar-se em ter cada vez mais consciência de suas escolhas de 

obras literárias e a forma como irá apresentá-las aos alunos. No momento de suas 

escolhas, é importante refletir sobre qual leitura do literário irá solicitar, pois, com ela, 

ele realizará a formação estética, não somente de seus alunos, mas a sua também, 

ampliando suas experiências como leitor. No entanto, o caminho da mudança na 

escola não ocorre somente pela melhoria da qualidade da formação docente, pois “[...] 

os saberes da docência são compostos por saberes da experiência, do conhecimento 
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e pedagógicos” (NEITZEL; CARVALHO, 2016, p. 264). Dessa maneira, quando 

pensamos na formação de professores, para a oferta da leitura do literário como 

experiência, devemos levar em conta a complexa teia que os envolvem no contexto 

escolar. Assim sendo, no capítulo que segue, buscamos analisar como os professores 

leitores em formação se relacionam com obras literárias por meio das mediações da 

professora formadora. 
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5 ENTRELAÇANDO AS TRAVESSIAS 

Este capítulo tem como objetivo analisar como os acadêmicos, professores 

leitores em formação, se relacionaram com as obras literárias por meio das mediações 

da professora formadora. Para atingir esse objetivo, analisamos dados oriundos dos 

planos de ensino da professora de literatura para identificarmos as mediações 

propostas, os textos teóricos e as obras literárias lidas e discutidas pelo grupo. 

Cruzamos, então, esses dados com as narrativas dos acadêmicos coletadas durante 

o grupo focal.  

Nosso primeiro movimento foi entender a dinâmica das aulas da professora de 

literatura. Para isso, iniciamos a elaboração de uma cartografia que nos permitiu 

identificar: 

✓ quais as mediações propostas pela professora; 

✓ quais as obras literárias lidas; 

✓ quais as obras teóricas lidas. 

Pelas narrativas dos acadêmicos, observamos que as obras literárias eram o 

centro das aulas, por isso, ao efetuar a cartografia, nós as colocamos como uma linha 

que tudo perpassa e com tudo se conecta, com os platôs (teóricos) e as linhas de fuga 

(mediações). A ideia de colocá-las no centro é de evidenciarmos que elas dialogavam 

com as mediações propostas pela professora e com as obras teóricas e que a leitura 

do literário era o foco das aulas.  

Por quatro semestres letivos (2017 e 2018), nas disciplinas de Estudos 

Literários, no curso de Letras, da UNIVALI, os acadêmicos foram encharcados com 

obras literárias e com conceitos contemporâneos a respeito de literatura. Foram 

analisados os conceitos teóricos de Roland Barthes, Umberto Eco, Ítalo Calvino, 

Anatol Rosenfeld, Erich Auerbach, Emil Staiger, Octavio Paz, Mário de Andrade, 

Ferreira Gullar e Gilberto Mendonça Telles. 

A teoria da literatura foi cotejada pela leitura do literário com obras de Clarice 

Lispector, Raduan Nassar, Jorge Luís Borges, João do Rio, Machado de Assis, Hilda 

Hilst, Guimarães Rosa, Bartolomeu Campos de Queirós, Manuel Bandeira, Luís Vaz 

de Camões, Maria Valéria Rezende, Charles Baudelaire, Stéphane Mallarmé, Mário 

de Andrade, Paulo Leminski, Octavio Paz e Ana Cristina Cesar. No campo do texto 

épico, fez-se a leitura de Os Lusíadas, de Camões; e da Odisseia, de Homero.   
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Poesia e prosa caminhavam lado a lado para que se estabelecessem relações 

temáticas, estruturais, culturais. Foi um caminho que cruzou tempo e espaço sem 

preocupações com quem vem antes ou depois, em uma abordagem sincrônica. 

Identificamos que a professora tinha um projeto ousado, que era fugir do ensino de 

literatura como ensino de história da literatura, sem, no entanto, abrir mão da teoria, 

mas fazendo dela um instrumento para alcançar a capilaridade dos textos literários, 

que era a finalidade e o meio. O objetivo maior era a leitura do literário, a qual se dava 

pela leitura, pelo diálogo sobre o texto.  

Apresentamos, a seguir (Figuras 12, 13, 14 e 15), a cartografia que elaboramos 

no intuito de mapearmos os textos literários lidos (em preto), os estudos teóricos (em 

vermelho) e as mediações de leitura propostas aos acadêmicos (em verde) do curso 

de Letras ao longo de quatro semestres.  

Figura 12 – Mediações realizadas no 1º período 

 

Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa. 
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Figura 13 – Mediações realizadas no 2º período 

 

Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa. 

Figura 14 – Mediações realizadas no 3º período 

 

Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa. 
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Figura 15 – Mediações realizadas no 4º período 

 

Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa. 

A partir dessas cartografias, dedicamo-nos a estudar e interpretar as narrativas 

dos acadêmicos do curso de Letras, coletadas no grupo focal, para analisarmos como 

eles, professores leitores em formação, se relacionaram com as obras literárias por 

meio das mediações da professora formadora. Nesta análise, pudemos demarcar a 

concepção da professora acerca da mediação de leitura do literário e, por intermédio 

dela, buscamos entender a concepção dos alunos acerca do ensino da literatura, 

tendo em vista que esta impacta diretamente na forma como cada um se relaciona 

com a obra.  

A seguir, apresentaremos nossa análise sobre as mediações literárias 

propostas, divididas em oito movimentos (Figura 16), os quais surgiram a partir das 

narrativas dos acadêmicos. 
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Figura 16 – Movimento das mediações literárias propostas 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora para fins de pesquisa. 

        Por meio desses movimentos que sinalizam a concepção do literário da 

professora do curso de Letras, pudemos observar a relação dos acadêmicos com as 

obras lidas e entender melhor o processo de mediação de leitura do literário operado 

em sala de aula.  

5.1 MEDIAR É COMPARTILHAR 

 
Um galo sozinho não tece a manhã: 

ele precisará sempre de outros galos. 
De um que apanhe esse grito que ele 

e o lance a outro: de outro galo 
que apanhe o grito que um galo antes 

e o lance a outro; e de outros galos 
que com muitos outros galos se cruzam 

os fios de sol de seus gritos de galo 
para que a manhã, desde uma tela tênue, 

se vá tecendo, entre todos os galos. 
 

E se encorpando em tela, entre todos, 
se erguendo tenda, onde entrem todos, 

se entretendendo para todos, no toldo 
 (a manhã) que plana livre de armação. 
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A manhã, toldo de um tecido tão aéreo 
que, tecido, se eleva por si: luz balão.  

Tecendo a manhã 
João Cabral de Melo Neto 

 
O reconhecimento da necessidade do coletivo para a construção de uma nova 

manhã, apontada por João Cabral de Melo Neto (2009), remete-nos à consciência de 

que, na educação, durante a tessitura de novos conhecimentos e novas 

aprendizagens, não se mostra diferente. “Um galo sozinho, não tece a manhã, ele 

precisará sempre de outros galos” (MELO NETO, 2009, n.p.), assim como o professor 

sozinho, um livro sozinho, nada sozinho consegue transformar a realidade. 

A teia precisa lançar o texto que será tecido pelos alunos em posturas 

individuais no processo coletivo. É a construção da mediação que vai tramando 

conhecimento e encantamento. Entendemos porque gostamos, gostamos porque 

entendemos. Doce e harmoniosamente, dia a após dia, mês após mês, semestre após 

semestre, sempre em um crescente para “todos se entretendendo” (MELO NETO, 

2009, n.p.) no trabalho feito a várias mãos. Assim, quatro semestres seguidos foram 

sendo constituídos de leituras de diversos autores literários e teóricos no processo 

para a formação de professores leitores. Encontros literários que se sucederam em 

inúmeras mediações, em encontros com palavras, com música, com poesia, com 

teoria, em uma dança infinita na busca da “luz balão”. 

A cortina foi aberta para o primeiro encontro, momento importante porque “a 

primeira impressão é a que fica”, como diz a voz do povo. Para tal, nada melhor do 

que começar com a pintora das palavras, Clarice Lispector, com o conto Miopia 

progressiva: “Mesmo quando se tornou homem, com lentes espessíssimas, nunca 

chegou a tomar consciência dessa espécie de superioridade que tinha sobre si 

mesmo” (LISPECTOR, 1998b, p. 20). 

Que cada um “[...] que apanhe o grito que um galo antes e o lance a outro”, 

como canta João Cabral de Melo Neto (2009, n.p.), e, assim, o diálogo da leitura e 

para a leitura começou a ser tecido para a construção de um novo olhar sobre a leitura 

do literário no Ensino Superior. Segundo Barthes (1978, p. 14), “[...] a língua não se 

esgota na mensagem que engendra”, isso porque sempre é possível ir além, com o 

impulso do professor mediador. A manhã com muitos gritos e muitos galos foi tecida, 

mas todo dia há necessidade de tecer-se uma nova manhã, em um movimento infinito. 

Movimento que só é possível porque no pacto entre mediado e mediador há de 

aceitar-se a incerteza que está evidenciada no conto de Clarice Lispector: “Aceitara a 
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incerteza, e lidava com os componentes da incerteza com uma concentração de quem 

examina através das lentes de um microscópio” (LISPECTOR, 1998b, p. 21). 

Constatamos que as aulas oportunizavam a troca de impressões sobre a leitura 

do literário feita. No movimento de cada um compartilhar suas impressões, 

desvendava-se a potência da obra, pois cada voz surgia com uma sensação diferente. 

A professora mediadora solicitou que cada acadêmico escolhesse um parágrafo do 

primeiro capítulo do livro Lavoura Arcaica, de Raduan Nassar, para se relacionar e, 

posteriormente, compartilhar novamente. Uma das alunas (Emília) comentou sobre o 

processo de discussão sobre as leituras solicitadas, conforme apresentadas nos 

mapas cartográficos:  

Eu acho que algo que todos nós concordamos é que, por exemplo, quando nossos 
professores mandam a gente ler um livro, nós podemos até ler um pouco, mas... Até que 
todos se juntam e discutam sobre o livro, parece que... Não tem tanta graça. Quando todo 
mundo se junta, e dá opiniões, e fala coisas que percebeu, que descobriu... Vira outra 
coisa. Com a gente isso aconteceu com o livro Vermelho Amargo, que... Foi um marco, 
assim, eu acho... (Emília).  

Para a acadêmica, o momento do compartilhamento é muito significativo, uma 

vez que, ao trocarmos as sensações vividas no ato da leitura, ampliamos e reforçamos 

a negatividade de muitas práticas que se resumem em mandar ler para fazer um 

resumo, uma prova ou qualquer outro tipo de avaliação que não levam à discussão. 

Segundo Petit (2009),  

[...] esta abertura para o outro, que é consequência da leitura, também adota, 
muito concretamente, novas formas de sociabilidade, de partilhar e de 
conversar em torno dos livros. E por meio dessas redes de sociabilidades, 
com frequências flexíveis e múltiplas, circulam ideias, sensibilidades. (PETIT, 
2009, p. 97-98). 

Com os encontros previamente preparados, as aulas tornavam-se um evento 

para que todos encarnassem  suas memórias cognitivas e afetivas, sempre falando a 

respeito delas com afetividade e conhecimento. Para Martins (2018, p. 121), a 

mediação cultural configura-se como um acontecimento/evento que “[...] tende a 

sugerir espaço de troca, de encontro, de construção de sentidos, que permite ao 

sujeito da experiência ampliar sua identidade cultural, como sujeito que se exprime 

com autonomia no contexto cultural em que floresce”. Para além da experiência 

individual, a leitura literária ganha a companhia de muitos e ressignifica-se a cada 

olhar, a cada hipótese, a cada provocação lançada.   

Nesse caminho, podemos refletir, com Maturana (2002), sobre o conversar. O 

autor explica que a palavra vem da união de duas raízes latinas: cum, que significa 
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“com”, e versare, que significa “dar voltas”, de maneira que conversar, em sua origem, 

significa “dar voltas com”. Podemos dizer que os estudantes durante as aulas “deram 

voltas com”, pois interagiram com o grupo com liberdade para levantar questões e 

dialogar ou quando sentiam necessidade de usar algum material didático, e, ainda, 

para, no conversar, debater as hipóteses sobre as situações da leitura, avaliando-a 

criticamente. Deixaram aflorar as próprias intuições sobre o objeto e discutiam com o 

grupo de leitura. Ademais, indicaram a satisfação com a mudança de postura da 

professora mediadora. Segundo a acadêmica Clarice:  

Por isso é tão importante a troca. Porque... A mesma experiência que eu tive com aquele 
livro não é a mesma experiência que a Capitu teve, que não é a mesma experiência que 
o Dylan teve... Por isso que forma aquele 3D do livro...Porque aí... Vai completando, vai 
trazendo as várias faces daquele livro. E as faces são infinitas.  

O conversar e o dialogar promovem a compreensão e a interação. As rodas de 

leitura remontaram as de conversa que, desde as origens do homem, promoveram o 

encontro, a contação de história.  

Para Maturana (2005), o educar é uma transformação estrutural contingente 

com uma história no conviver, e o resultado disso é que as pessoas aprendem a viver 

de acordo com o conviver da sua comunidade. A convivência torna-se intensa quando 

colocamos os acadêmicos a conversarem, a confrontarem-se e a terem coragem de 

compartilhar suas impressões. Para Utuari (2014, p. 175):  

[...] provocar diálogos [...] não pode ser apenas um inquérito repleto de 
perguntas, mas sim um jogo em que perguntas são bem-vindas e devem ser 
pensadas pelo educador para ativar culturalmente a arte, estabelecendo 
provocações de categorias de pensamentos.  

O diálogo é um diferencial no processo de mediação literária, uma vez que 

todos, com suas leituras e suas interpretações, ampliam a entrada na obra, crescem 

com o olhar do outro, pois a maneira de olhar uma obra depende de quem olha e 

como olha. Por serem sempre coletivas, as conversas criam um clima de respeito para 

com as diferentes leituras e possibilitam ampliar a forma crítica de expressar-se. Para 

Martins (2014b, p. 227), “[...] mediar é estar entre muitos e entre desejos [...] para isso, 

é preciso olhar o outro e seus desejos”. 

Com o círculo de leitura, os outros estão no espaço “entres”; assim, a mediação 

promove a leitura do literário bem como a formação do sujeito leitor crítico, pois, 

nesses encontros, todos pensam, falam; para, posteriormente, agirem entrelaçando 

as suas ideias com as ideias dos outros e as ideias da obra.  
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Yunes (1999), ao discutir sobre o círculo de leitura, entende que:  

Quando há um interesse comum em torno de uma ideia, de um problema, de 
um prazer; se há motivação para estarem juntas, as pessoas tendem a 
prolongar esta oportunidade, pois a troca que se estabelece os enriquece, 
estimula, fortalece e amplia horizontes. (YUNES, 1999, p. 16). 

A roda de conversa que emerge no círculo de leitura, quando os saberes sobre 

a obra lida são compartilhados, provoca uma “emoção pulsante”, a qual irá contagiar 

a todos os que participam do encontro de discussão de leitura, com um mediador 

preparado para provocar a todos que se disporem a compartilhar suas sensações e 

suas concepções. 

Nesse processo, sentimos o caráter dialógico do conversar sobre a obra 

literária, como um compartilhar, o que, na voz dos alunos, foi o aspecto marcante em 

todas as mediações. Conforme afirmou Matheus, quando o professor não instiga os 

alunos para realizar leituras completas e possibilitar questionamentos, fica a sensação 

de que “[...] não apostou no aluno e [...] não achou que era necessário [...]”. Ao mesmo 

tempo, Clarice compreendeu o valor desse conversar para o crescimento do grupo e 

pessoal: “Eu acredito que a mediação literária ela só tem valia se tem um outro. Se eu 

estou sozinha a mediação literária acaba sendo meio que... Não acaba 

proporcionando tudo o que poderia me proporcionar se outra pessoa tivesse vivendo 

aquilo comigo”. 

Clarice vê o processo de leitura compartilhada conforme o que afirma Yunes 

(1999, p. 20): “Ler em círculos não é novo: novo é o uso do círculo para aproximar os 

leitores na troca de suas interpretações (hoje, os leitores têm voz e antes não a tinham, 

com o sabemos) para estímulo intensivo da própria experiência de dizer e dizer-se”. 

Esse modo de mediar fez com que os acadêmicos sentissem que eram respeitados 

em suas reflexões, o que os levou ao sentimento de empoderados, porque tiveram a 

oportunidade e o direito de falar, de discutir, de compartilhar o que pensaram sobre 

os textos lidos com o apoio e a provocação da professora mediadora. 

5.2 MEDIAR É CONVIDAR O LEITOR A RUMINAR O TEXTO  

Assim como banhar-se no mesmo rio duas vezes não é possível, pois na vida 

tudo flui e ficamos diferentes a cada momento, o filósofo Heráclito defende a ideia de 

que nada permanece a mesma coisa, pois tudo se transforma e está em contínua 

mutação. A literatura, assim, precisa de várias leituras, pois a cada nova leitura novas 



102 
 

imagens e novos sentidos apresentam-se para serem ressignificados. Um dos 

importantes aspectos da leitura de uma obra é a possibilidade de que a cada leitura 

novos sentidos sejam encontrados, ampliando e aprofundando os sentidos do texto. 

Assim, o leitor banha-se a cada leitura em águas novas, porque nenhuma leitura é 

igual a anterior; novos significados são descortinados a cada mergulho.  

Nesse movimento de ler e de reler uma obra, de mergulhar no texto, o leitor 

atende ao chamado do autor que apresenta uma obra “a acabar” (ECO, 1991, p. 62), 

a ser completada na fruição, quando fará um diálogo interpretativo que não é possível 

ser previsto pelo autor. Cada obra traz em si uma infinidade de leituras possíveis, as 

quais são renovadas a cada nova leitura, na visão de cada leitor. “O artista 

contemporâneo ao dar vida a uma obra, prevê entre esta, ele próprio e o consumidor 

uma relação de não-univocidade” (ECO, 1991, p. 30). Essa relação de não-

univocidade é que possibilita a compreensão de que a obra é aberta, passível de 

interpretações e ampliação de sentidos. Essa abertura “[...] é a condição para fruição 

estética” (ECO, 1991, p. 89). 

 O acadêmico Dylan, ao perceber a condução da mediadora para a leitura e 

releitura e, posteriormente, o debate para interação entre os pares, o qual torna 

possível desvendarmos o universo de sentidos, seguindo os critérios de Obra Aberta 

(ECO, 1991), afirmou que “[...] a professora assim age [propor várias leituras do texto] 

para tentar ensinar pra gente que reler, é… FUÇANDO a obra outras vezes, é, a… 

Vou usar uma expressão que era... Como que era?”. A colega Capitu complementou: 

“Ruminar o texto”. Essa é a sensação que se passa ao degustarmos as palavras, as 

frases, os parágrafos, mais de uma vez, vermos de novo o que já foi visto. Não termos 

pressa de ir adiante, ou, se formos, não termos desânimo para retornarmos e 

percebermos que cada palavra não é por acaso que ali está, mas, sim, que cada 

palavra tem seu sentido e sua importância para a construção da teia que o autor tece 

ao construir o texto literário.  

Como no jogo de xadrez, temos de olhar o tabuleiro como um todo, cada peça 

e a sua importância na hora de movê-la. Neitzel e Carvalho (2014) afirmam que 

ruminar o texto é entregar-se a ele, em seu silêncio, na interação entre leitor e obra. 

É o momento que antecede o debate, a discussão com os pares para poder vislumbrar 

os diversos movimentos realizados individualmente, movimento que encaminha o 

leitor a adentrar as diferentes dobras do texto preparadas pelo autor. Para Eco (1991), 

o discurso aberto torna possível a presença de discursos diversos, pois cada leitor 
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descobre um sentido e, no encontro das pessoas, no debate, desvenda o próprio 

mundo. O que diferencia a literatura da ciência é que a literatura não tem um sentido 

enclausurado, fechado, unívoco. O que é próprio da literatura é o sentido conotativo 

da linguagem, sua polissemia, e não o denotativo próprio da ciência. 

Com essa concepção, a mediadora agiu de forma que a leitura promovesse a 

entrada por diferentes vozes no texto, por vários rios, vários momentos, várias 

compreensões do que é o outro. Qual dos afluentes cada leitor do literário iria seguir? 

Com a leitura do conto de Borges, O outro, cuja personagem brinca com seu próprio 

eu em diferentes tempos e espaços, colocando em xeque a visão de real do leitor, a 

mediadora quis ampliar a visão dos acadêmicos acerca da literatura. Para isso, ela 

trouxe um conto complexo e fantástico, porque quis provocar um diálogo inusitado, 

quis promover deslocamentos, que podiam encaminhar à fruição, à experiência, caso 

o leitor se deixasse afetar e percebesse os diversos sentidos que cotejavam o texto. 

Joanne evidenciou a sensação de deslocamento ao refletir sobre o impacto que 

as obras contemporâneas, sejam contos, romances ou poemas, provocaram nela: “Eu 

tive que reler o livro uma segunda vez pra identificar as piras que alguns de vocês 

tiveram, e aí, na segunda vez que eu estava lendo, eu comecei a ficar extremamente 

enojada”. Sua narrativa evidencia que, ao ruminar o texto e no debate com os colegas, 

ela passou a visualizar mais e melhor as tramas propostas pelo autor. O adjetivo que 

ela utilizou – “enojada” – sinaliza que houve um deslocamento, que a releitura 

possibilitou a ela percorrer caminhos outros, deslocamento que identificamos com o 

conceito de fruição, segundo Barthes (1998).   

 Para Barthes (1998, p. 49), texto de fruição é “[...] aquele que coloca em 

situação de perda, aquele que desconforta”. É assim que Joanne se sentiu; a leitura 

provocou uma fruição intensa, pois a acadêmica afirmou que, “[...] enquanto eu lia o 

livro, eu não queria mais acabar o livro porque estava me incomodando muito 

pessoalmente, assim, aquilo, e eu tive que me forçar pra acabar de ler e eu estava 

muito revoltada com a mediação”. Ao mesmo tempo que Joanne ficava desconfortável 

com a leitura, a mediação fazia com que ela quisesse ler mais e mais, chegar ao final 

do texto mesmo que indignada. Uma mediação que promova indignação pode 

provocar uma vontade de o leitor fazer interlocuções com o autor, para desvendar os 

sentidos que se encontram diluídos no decorrer da narrativa. 

O que se vê em Joanne é o que diz Barthes (1998) sobre leitura desejante. O 

autor afirma que, na leitura, todas as emoções do corpo estão presentes e 
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embaralhadas. É o lugar onde a estrutura se descontrola, é dolorosa, dramática, 

precisa de paciência e de obstinação, de ruminação para superar o conflito que levará 

à compreensão do lido, podendo concordar ou discordar na troca do que o autor diz e 

do que o leitor diz.  

A reflexão de Dylan valida a importância de ruminar o texto quando ele 

acrescentou, no debate, que: “Ruminar o texto, é… A gente… Meio que a gente coava 

melhor o texto e pegava mais a essência dele, né? E… é… eu acho que isso foi uma 

das principais mediações: ensinar que o texto não é um negócio só superficial”. Ao 

usar a palavra “superficial”, fica evidenciado que há um outro tipo de leitura – não 

superficial, aquela entre as camadas mais profundas dos sentidos do texto. 

 Logo, as leituras, para serem ruminantes, exigem ser realizadas com obras 

instigantes, que tragam muito além do tradicional enredo linear, que não possibilita 

várias entradas para o leitor. Para Dylan, a mediação que leva a ruminar provocou a 

descoberta de outro tipo de leitura literária: “Acho que isso foi o que a gente pode 

dizer, assim, [que] abriu com chave de ouro, aquela [leitura ruminante] foi a base pra 

gente construir tudo isso. Conseguir ler ‘Lavoura Arcaica’; depois a gente leu ‘O Voo 

da Guará Vermelha’ [...]”.   

Pelas narrativas de Joanne e Dylan, percebemos que uma mediação que 

promova a indignação poderá provocar o diálogo com o autor para desvendar os 

sentidos que se encontram diluídos no decorrer da narrativa. Ruminar, ir e voltar ao 

texto, discutir o texto com os colegas e com o mediador, foram os exercícios propostos 

pela mediadora que revelaram a compreensão dos acadêmicos sobre as funções da 

literatura. “É nesse processo de ruminação, de desafio ao leitor, que se dá no silêncio 

do texto, na interação leitor/obra, que entendemos o livro como objeto propositor, uma 

mediação e uma interação que se efetivam” (NEITZEL; CRUZ; WEISS, 2017, p. 133).  

A obra aberta é ambígua e traz mensagens plurais que possibilitam a abertura 

para vários significados. Assim sendo, a leitura torna-se uma forma de reconstrução 

constante da obra pela releitura de cada leitor, pois cada um traz consigo suas leituras 

anteriores, que se mesclam com a expectativa da leitura da nova obra. 

Na obra de Eco (2003), Sobre a Literatura, encontramos algumas das funções 

da literatura, sendo uma delas a liberdade de interpretação, que não quer dizer que 

cada leitor possa interpretar o que quiser de suas leituras, mas que a literatura obriga 

o leitor a um exercício de fidelidade e de respeito em conjunto com a sua interpretação 

do texto. Com as obras literárias, o leitor identifica o que lhe é apresentado como fato, 
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acontecimentos inegáveis inseridos na narrativa, e o que é ambíguo, livre para 

interpretação individual desde que dentro da intenção do autor. 

A acadêmica Adélia percebeu a postura da mediadora em solicitar a leitura do 

mesmo texto inúmeras vezes, para entrar na profundidade das camadas de sentidos 

com olhares particulares. Adélia afirmou: 

[...] cada vez mais penetrar na obra, entrar na obra de uma forma mais intensa, não ficar 
no raso. Eu como acho que... é como a Capitu falou de instigar, provocar, fazer aqueles 
questionamentos que provoquem, sabe? Tira da tua zona de conforto e te coloca a pensar, 
te coloca a ir um pouco mais além.  

Este “ir mais além” é a concepção de Obra Aberta, de Eco, quando afirma que 

“[...] o discurso aberto é um apelo à responsabilidade, à escolha individual, um desafio 

e um estímulo para o gosto, para a imaginação, para inteligência” (ECO, 1991, p. 280). 

A acadêmica Adélia enfatizou a importância do gosto pela leitura, do desejo de 

aprender a linguagem subversiva do texto literário, “penetrar na obra” instigada pelas 

provocações da mediadora. 

   Do mesmo modo, Clarice compreendeu a importância do ruminar o texto ao 

dizer:  

[...] uma única visão das coisas, não me conformar com uma única leitura, assim, que é 
algo que hoje quando eu vou ler os livros que eu decido ler, que eu quero, que eu faça a 
mesma coisa, assim, que eu não me conforme com uma única leitura, com uma única 
impressão que eu tive daquilo. Não, espera, eu quero ler de novo! Eu quero pensar sobre 
aquilo. 

Percebemos, portanto, que os conceitos dos autores apresentados na voz da 

mediadora ecoaram na voz dos acadêmicos, que os incorporaram, entrelaçando teoria 

e literatura em uma travessia rizomática pelo saber literário, referendando a força de 

uma mediação que provoca a leitura e a releitura, o ruminar, porque ela consegue 

fazer com que o leitor vá mais longe, atravesse, entre em interação, faça uma 

experiência com a linguagem.  

5.3 MEDIAR É ENTRELAÇAR TEORIA E PRÁTICA    

Do tomate exalava um gosto de cera, flor, reza e terra. 
Sempre engoli minha fatia por inteiro. Descia garganta 

abaixo arranhando as cordas, desafinando as palavras, 
esfolando o percurso  

Bartolomeu Campos de Queirós 

 

Assim como as várias fatias do tomate, simbolizadas na obra de Vermelho 

Amargo (QUEIRÓS, 2017), várias vozes de teóricos foram apresentadas pela 
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mediadora para os alunos melhor compreenderem a obra literária que está sendo 

servida, para que a obra não descesse garganta abaixo, esfolando sem sentido, 

apenas engolindo, como na epígrafe anterior do romance Vermelho Amargo. São, 

assim, o texto literário e texto teórico entrelaçados na busca dos sentidos que a obra 

sugere. A leitura de contos, de crônicas e de romances foi entrelaçada à teoria literária, 

pois, segundo a concepção discutida por Perrone-Moisés (1998), a teoria literária deve 

trazer a literatura (recepção e produção) com a função de presentificação valorativa 

do passado. A literatura é uma rede de relações não linear, na qual não há primeiro, 

verdadeiro ou último, mas deve haver o “princípio da retroatividade”, a sincronia. 

Leyla Perrone-Moisés, ao discutir a história literária na perspectiva sincrônica, 

apresenta como o passado pode alimentar o presente e tornar-se produtivo na 

produção literária:  

Eliot afirma a permanência do melhor do passado no presente, propondo uma 
recuperação de todos os tempos no tempo atual. Pound também privilegia o 
presente, dando-lhe não só o direito, mas o dever, de reformular o passado, 
num processo permanente de revisão. Borges propõe uma inversão da linha 
temporal que é uma negação do tempo. Paz postula uma nova concepção do 
tempo na história literária, uma relativização que é, por um lado, comum a 
todas as ciências do século XX e, por outro, consubstancial ao modo de ser 
da poesia (temporal e atemporal). Butor defende uma reinvenção do passado 
com vistas a uma continuação aperfeiçoadora. Calvino propõe a releitura 
infinita e presentificadora dos clássicos. Sollers reprograma a escrita em 
função de uma ruptura filosófica, estética e política; o resultado é uma 
espacialização dessa história. Campos propõe uma valor-ação sincrônica 
antropofágica (só os vivos comem...). (PERRONE-MOISÉS, 1998, p. 38, grifo 
da autora). 

Com esses conceitos, a mediadora realizou suas práticas de mediação, 

pontuando a diferença entre sincronia e diacronia. Assim, paralelamente à leitura do 

literário, entrou na roda a tessitura teórica desenvolvida por Roland Barthes, na obra 

Aula, a qual ressalta a função da literatura de romper com a autoridade da própria 

língua, provocando no leitor deslocamentos: “[...] a língua, como desempenho de toda 

linguagem, não é nem reacionária, nem progressista; ela é simplesmente: fascista; 

pois o fascismo não é impedir de dizer, é obrigar a dizer” (BARTHES, 1978, p. 15). O 

autor apresenta conceitos que estão em harmonia com a literatura contemporânea 

escolhida, cujo objetivo era desestabilizar o conceito tradicional de literatura. Para a 

acadêmica Clarice, fica evidenciada a diferença na maneira de apresentar a literatura 

provocando deslocamentos nos alunos: 

Vejo isso uma grande diferença de quando eu aprendi literatura no ensino médio e 
aprendendo literatura na sala de aula, aqui, né... Como foi diferente, porque eu não tinha 
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mediação... né. Era a professora apresentando o livro, a gente lendo resumo na internet, 
estudando a forma [...]. 

Clarice compreende que a mediadora apresenta a teoria literária e o romance 

entrelaçados, ao afirmar que: “A teoria não tá separada do livro que a gente tá lendo, 

né? Da obra que a gente tá lendo”. Para a acadêmica, é na relação entre leitura teórica 

e leitura literária que se dá a apropriação de conceitos, como o de Eco, apresentado 

em Obra Aberta,  que possibilita diferentes entradas para alcançar o sentido do que 

se lê.   

Essa visão exposta pela acadêmica sintoniza-se com a fala de Candido (2000b, 

p. 35) quando diz que “[...] o que importa no estudo da literatura é o que o texto 

exprime” e não a apresentação da literatura como história da literatura. Para Candido 

(2000b), no entanto, não devemos radicalizar, pois, se a biografia auxilia na 

compreensão do texto, não devemos rejeitá-la, assim como se em nada auxilia não é 

preciso recorrer a ela. O crítico discute ainda os conceitos de período, fase, momento, 

geração, grupo, corrente; escola, teoria, tema; fonte, influência, que são evidenciados 

nos livros didáticos de literatura. Desse modo, os acadêmicos passaram a discernir 

as variações entre os estudos históricos e os críticos literários e a compreender o 

processo de mediação da leitura do literário pelo encontro com a leitura da obra 

completa.  

Dessa forma, o teórico Antonio Candido juntou-se a Roland Barthes, cujos 

ensaios foram debatidos em sala para que os alunos ampliassem sua percepção 

teórica acerca do texto literário. A professora mediadora quis provocar os acadêmicos 

a perceberem quais as influências que a literatura brasileira sofreu em sua formação 

e entenderem as características do romance moderno que estavam lendo. Segundo 

Candido (2000a, p. 9), “[...] cada literatura requer tratamento peculiar, em virtude dos 

seus problemas específicos ou da relação que mantém com outras. A brasileira é 

recente, gerou no seio da portuguesa e dependeu da influência de mais duas ou três 

para se constituir”. Essa afirmação encontra-se na abertura da obra Formação da 

Literatura Brasileira: momentos decisivos – Candido (2000b), e já apresenta a noção 

de que cada obra, bem como a literatura, necessita de uma forma de leitura para que 

se possa compreender o seu valor. 

No rol das obras escolhidas para leitura, estão os romances contemporâneos 

como Lavoura Arcaica, de Raduan Nassar, e Vermelho Amargo, de Bartolomeu 

Campos de Queirós, obras com grande teor de literariedade, com estrutura formal 
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inovadora, tanto no aspecto textual quanto no aspecto estético, que utilizam recursos 

sinestésicos de cor, intertextualidade, entre outros recursos que as diferenciam das 

obras tradicionais. Por meio da análise do plano de ensino da professora mediadora, 

percebemos que o objetivo da disciplina era de oportunizar  que o acadêmico, ao ler a 

teoria e o texto contemporâneo, pudesse perceber a evolução da literatura brasileira 

nos aspectos formais, como também sociais e antropológicos, porque, no âmbito da 

leitura, irá conhecer não apenas o enredo das obras, mas também as questões 

culturais que envolvem o homem, como seus costumes, seus mitos, seus valores, 

suas crenças, seus rituais, sua religião, sua língua, entre outros. Na discussão dos 

acadêmicos, os conceitos teóricos foram adquirindo novos contornos e auxiliaram na 

compreensão da obra literária como afirma a acadêmica Clarice a seguir:  

Mais de uma obra que a gente trabalhou e relacionou a teoria que a gente tá vendo no 
semestre, mas também com as anteriores. No nível de ouvir realmente o que a gente tá 
falando e valorizar as nossas opiniões. A gente fica bem confortável pra entrar nas 
discussões... Acho que... Isso proporciona, é... Tanto crescimento pra gente nas aulas.  

Para Candido (2000b), todos os elementos – sociais, históricos e culturais – 

encontram-se em cada obra, evidenciando que a sincronia de presente, passado e 

futuro estão sintonizados em cada obra. Para a acadêmica Clarice, as obras lidas 

evidenciaram as relações provocadas pela mediadora, as quais possibilitaram a leitura 

do literário em sintonia com os textos teóricos que estavam estudando, ou, ainda, que 

já haviam lido e debatido em outros semestres. Isso evidencia que a leitura mediada, 

envolvendo todos os sentidos, foi incorporada pelo leitor e abriu caminho para análises 

críticas e fundamentadas a respeito do texto. 

Quando nos colocamos ante uma obra, ou uma sucessão de obras, temos 
vários níveis possíveis de compreensão, segundo o ângulo em que nos 
situamos. Em primeiro lugar, os fatores externos [...]; em segundo lugar, o 
fator individual [...]; finalmente, este resultado, o texto, contendo os elementos 
anteriores e outros, específicos, que os transcendem e não se deixam reduzir 
a eles. (CANDIDO, 2000b, p. 33). 

Além de Roland Barthes e Antonio Candido, Anatol Rosenfeld foi apresentado 

com seus estudos sobre a estrutura narrativa do romance moderno, mostrando como 

se constroem as personagens e como é a estilística do texto literário. Segundo 

Rosenfeld (1980),  

[...] no romance do nosso século uma modificação análoga à da pintura 
moderna, modificação que parece ser essencial à estrutura do modernismo. 
À eliminação do espaço, ou da ilusão do espaço, parece corresponder no 
romance a da sucessão temporal. A cronologia, a continuidade temporal 
foram abaladas, “os relógios foram destruídos”. (ROSENFELD, 1996, p. 80). 



109 
 

Esse conceito de Rosenfeld auxiliou os acadêmicos a compreenderem que a 

obra literária, que a literatura não é apenas uma sucessão de anos, datas, obras 

principais e secundárias. As obras de qualquer tempo encontram-se em cada nova 

obra lida ou produzida, o que amplia a visão de compreensão e de valoração dos 

textos lidos. No processo de ler e de discutir sobre a obra, ocorre o entendimento de 

que “[...] os níveis temporais passam a confundir-se sem demarcação nítida entre 

passado, presente e futuro. Desta forma, o leitor – que não teme esse esforço – tem 

de participar da própria experiência da personagem” (ROSENFELD, 1996, p. 83).  

 Assim, os conceitos teóricos serviram de suporte para a leitura de Vermelho 

Amargo, de Bartolomeu Campos de Queirós. No texto, o leitor terá os indícios de 

tempo e de espaço e, se detectá-los, perceberá que estão diluídos poeticamente no 

texto, que deverá ser lido com vários olhares para ampliar essas questões. No primeiro 

parágrafo do livro, o autor inicia com uma bela composição poética sobre o tempo: 

“Mesmo em maio – com manhãs secas e frias – sou tentado a mentir-me. E minto-me 

com demasiada convicção e sabedoria, sem duvidar das mentiras que invento para 

mim. Desconheço o ruído que interrompeu meu sono naquela noite” (QUEIRÓS, 2017, 

p. 7).  

A obra é constituída em pequenos blocos de sensações e memórias trazendo 

em cada um deles novos fatos, novos sentimentos, novas reflexões, como se o autor 

quisesse construir um quebra-cabeça com o leitor. Vermelho Amargo é um misto de 

prosa poética memorialista e escrita autobiográfica com abordagens sensíveis 

relacionadas a cores e a sentidos. O escritor narra as difíceis memórias afetivas de 

sua dolorosa infância. O personagem menino teve, muito cedo, de aprender a lidar 

com a madrasta enquanto sofria com a morte prematura da mãe. O tempo do enredo 

é indefinido, e o espaço é a casa da infância, rememorada pelo olhar do adulto. 

Vermelho Amargo fez com que os acadêmicos relembrassem da primeira obra 

lida na disciplina – Lavoura Arcaica, do escritor Raduan Nassar. A prosa possui 

parágrafos longos e metáforas e aborda também o tema familiar, com um debate 

sobre questões como patriarcalismo, incesto e religião. A linguagem é instrumento de 

significação com o uso do fluxo de consciência e flashbacks, entremeados com 

intertextos da bíblia e de ensinamentos árabes. O tempo e o espaço são circulares, 

apresentados de forma veloz e desordenados. Há uma repetição de frases, 

parágrafos, um capítulo inteiro, que simboliza a violência presente que se repete nas 

relações familiares, como se vê no trecho a seguir: 
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[...] eu, o filho torto, a ovelha negra que ninguém confessa, o vagabundo 
irremediável da família, mas que ama a nossa casa, e ama esta terra, e ama 
também o trabalho, ao contrário do que se pensa; foi um milagre, querida 
irmã, foi um milagre, eu te repito, e foi um milagre que não pode reverter 
[...]. (NASSAR, 2009, p. 120). 

Sobre Lavoura Arcaica, com todas as características de obra contemporânea, 

os alunos manifestaram-se com entusiasmo ou espanto, provocando diferentes 

percepções. A acadêmica Clarice, ao referir-se a essa obra, afirmou: “Primeiro 

período!… Um impacto daquele!… Cadê os pontos desse cara? O que que ele tá 

falando? Foi tipo assim acho que o livro mais complicado que eu li. Mais complicado 

que Odisseia”. Em outro diálogo, as impressões são enfáticas e divergentes: 

 
Capitu: Mas pra mim a obra que mais me marcou no curso de Letras foi o Raduan Nassar, 
o…  
Joanne: Ai! Não! Não! Não! Não… 
Clarice: Ah, sim... Foi, foi… 
Capitu: Foi o Lavoura Arcaica. Nossa! É… 
Joanne: Me traumatizou de um jeito, que… 
Clarice: Mas assim, é que teve dois que me marcaram muito. O Raduan Nassar, porque 
ele quebrou com tudo o que eu achava que era Literatura, tipo assim… Ela já chegou com 
Raduan Nassar pra quebrar tudo, assim…  

 
É possível identificarmos, nesse diálogo, que a obra com uma estrutura textual 

e estilística desconhecida dos acadêmicos promoveu um impacto, causando 

sentimentos como o de tornar-se marcante e quebrar paradigmas, para alguns; já, 

para outros, uma total sensação de sofrimento e mal-estar. Identificamos, aqui, o que 

afirma Barthes: “[...] texto de fruição é aquele que coloca em situação de perda, aquele 

que desconforta” (BARTHES, 1998, p. 49). 

Foram mediações que possibilitaram o acesso a obras com grande valor 

estético, entremeadas com estudos teóricos que ampliaram a compreensão do que 

seria literatura contemporânea. Ao caminharem lado a lado dos conceitos teóricos e 

da leitura do literário, a leitura considerada difícil e densa tornou-se um desafio 

possível de fazer uma experiência estética. 

A mediadora, ao promover essa e outras mediações, provocou uma nova 

compreensão sobre o ensino da literatura e convidou os futuros professores a 

perceberem a vizinhança entre literatura e teoria literária, além de evidenciar que é 

possível estudar literatura com a leitura da obra completa sem se preocupar 

essencialmente com a história da literatura. Sobre essa questão, o crítico Candido diz: 

A tentativa de focalizar simultaneamente a obra como realidade própria e o 
contexto como sistema de obras, parecerá ambiciosa a alguns, dada a força 
com que se arraigou o preconceito do divórcio entre história e estética, forma 
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e conteúdo, erudição e gosto, objetividade e apreciação. (CANDIDO, 2000b, 
p. 29). 

  A concepção de ensinar literatura somente como história literária afasta o aluno 

do texto. Nesse sentido, como estamos trabalhando com os futuros professores da 

Educação Básica, é importante que eles experienciem a leitura do literário e entendam 

que a teoria vem para ajudá-los a desvendar os sentidos que a obra apresenta – 

fazendo relações com os aspectos sociais, históricos, estéticos e culturais – no ato da 

leitura, como afirma a acadêmica Adélia:  

É, e a gente não foca só no enredo, né? A gente foca na forma, e como ele foi escrito, é... 
Tem toda uma preparação. A gente pesquisa sobre o autor, pesquisa sobre a obra, sobre 
o modelo, como ele escreve, como ele pensa, e... Eu acho que isso influencia muito 
também na concepção na hora da gente entender a leitura, de fluir na leitura, tem, tem... 
toda essa questão.  

 A compreensão de Adélia sobre o contexto da obra e o autor entra em sintonia 

com a visão de Candido (2000b), porque a acadêmica afirma que saber sobre o autor, 

a obra, “o modelo” como ele escreve influencia na leitura. 

Segundo Candido (2000b, p. 26), “[...] o ponto de vista histórico é um dos modos 

legítimos de estudar literatura [...]”. No entanto, é preciso “[...] apreender o fenômeno 

literário da maneira mais significativa e completa possível, não só averiguando o 

sentido de um contexto cultural, mas procurando estudar cada autor na sua 

integridade estética” (CANDIDO, 2000b, p. 27). Desse modo, o autor reforça que o 

estudo da historiografia é legítimo desde que ele contribua para a compreensão do 

valor estético da obra. O desafio é encontrarmos o caminho ou a vereda para 

captarmos a força estética que domina o texto literário e não apenas fornecermos 

dados sobre a obra, o período literário e o ano em que foi escrita, muitas vezes sem 

lermos a obra. 

Assim, na tessitura da mediação, mesclando o literário e o teórico, os 

acadêmicos foram provocados para a compreensão das relações entre história, 

contexto e texto, pois: “Toda crítica viva – isto é, que empenha a personalidade do 

crítico e intervém na sensibilidade do leitor – parte de uma impressão para chegar a 

um juízo, e a histórica não foge a esta contingência” (CANDIDO, 2000b, p. 31). 

“Nesse sentido, na relação com a arte, o sujeito pode indiretamente se 

relacionar consigo mesmo, ampliar sua rede de compreensão do que o rodeia. Uma 

experiência estética pode ser um meio pelo qual o sujeito percebe melhor a si mesmo 

e seu entorno” (NEITZEL; CARVALHO, 2016, p. 254). Percebemos que as discussões 
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teóricas não são feitas isoladamente, mas, sim, conversando com outras linguagens 

e conversando entre os pares. Por conseguinte, a bagagem cultural do acadêmico vai 

se ampliando e ele mesmo vai confrontando sua realidade a partir das experiências 

estéticas provocadas pela mediação. Para o acadêmico Dylan, 

[...] a primeira leitura geralmente ela não é uma leitura que... Traz tudo que o texto poderia 
trazer, né...? Ela... É, raramente isso acontece. Então, é necessário que se leia várias 
vezes, que se medite, que se faça reflexão sobre aquilo e... Acho que foi, também, outro 
esforço que a Professora mediadora teve com a gente, foi de sempre tá trazendo a reflexão 
sobre a obra, né?”. 

Essa reflexão é relevante nas colocações dos alunos, pois eles passaram a 

olhar a obra tanto pelos seus vieses literários quanto teóricos. Com essa concepção 

de mediação, os acadêmicos, futuros professores, constituíram-se leitores na sua 

formação inicial, competentes para apresentarem a literatura como arte, explorando 

sua função estética. Eles se mostraram leitores e com domínio conceitual, fizeram uso 

da teoria literária ao discutirem os conceitos da estilística do texto literário, e, por meio 

dela, conseguiram valorar o texto, sem fragmentação entre um saber e outro, 

formando uma rede de saberes, como um rizoma. Essa experiência possibilitará, 

certamente, que eles coloquem, na escola, a leitura do literário como uma proposta 

de se compreender o mundo de forma transdisciplinar. 

5.4 MEDIAR É PROVOCAR ESTESIA  

Mediar é provocar estesia, mas de que forma podemos conduzir uma mediação 

com estesia? Essa questão remete a outras questões relevantes: O que é estesia? 

Por que o mediador necessita provocar estesia na leitura do literário? E como ele pode 

promover a estesia? Segundo Martins, Picosque e Guerra: 

Estesia: Tal termo apresenta-se hoje em aliança com a palavra estética, 
tendo origem no grego aisthesis, que significa basicamente a capacidade 
sensível do ser humano para perceber e organizar os estímulos que lhe 
alcançam o corpo. Para além das questões ligadas à experiência estética, a 
estesia diz mais de nossa sensibilidade geral, de nossa prontidão para 
apreender os sinais emitidos pelas coisas e por nós mesmos. (MARTINS; 
PICOSQUE; GUERRA, 2010, p. 23). 

Podemos entender que as autoras relacionam a estesia com a “nossa prontidão 

para apreender sinais emitidos pelas coisas e por nós mesmos”. Logo, se o mediador 

preparar a entrada no texto por meio de mediações sensíveis, que estesiem o leitor, 

há maior possibilidade de esse leitor encarnar-se com o texto. Então, podemos inferir 

que se a mediação estesiar o leitor, este poderá desejar o texto.  
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Ao prepararmos uma mediação que toque os alunos, temos, portanto, de 

entender que estamos buscando afetar um ou mais sentidos. Conforme discutem 

Martins, Picosque e Guerra (2010, p. 23), “[...] são os cinco sentidos que podem, passo 

a passo, abrir para nós o nosso caminho para o estésico. É pela apreensão estésica, 

pelo modo como o nosso corpo é afetado e se deixa afetar que nossa sensibilidade é 

ativada”.  

Uma mediação sensível, estésica, promove a educação estética, pois o 

mediador mobiliza os alunos para entrarem no texto, não apenas pelo inteligível, mas 

também pelo sensível. O sensível será o condutor para o encantamento e a 

compreensão da obra de arte. Para Duarte Júnior (2010, p. 26), “[...] é preciso educar 

o seu olhar (do educando), a sua audição, seu tato, paladar e olfato para perceberem 

de modo acurado a realidade em volta”. Para o autor, a beleza está no âmbito do 

sensível e nele, coloca-se a existência dos humanos; quando se separa o sensível do 

inteligível, o que vai predominar são os modos lógico-conceituais, modos que não 

oportunizam ao leitor jogar com o texto, mas apenas decodificá-lo. Dessa maneira, 

“[...] sentir o mundo consiste, primordialmente, em sentir aquela sua porção que tenho 

ao meu redor, para que então qualquer pensamento e raciocínio abstrato possa 

acontecer a partir de bases concretas e, antes de tudo, sensíveis” (DUARTE JÚNIOR, 

2010, p. 177). 

Para adentrar esse movimento estésico, necessitamos provar novos sabores, 

enxergar novas cores, ouvir diferentes sons e sentir novos toques, deixar a alma 

degustar, tal qual afirma Queirós: “A felicidade destrancava um paladar ácido de culpa 

que só a alma degusta” (QUEIRÓS, 2017, p. 33). Para a acadêmica Capitu, a estesia 

é vista como o modo de encantamento que a mediadora utiliza para apresentar a obra 

efetivamente. Sem evidenciar conceitos teóricos, a acadêmica afirmou: “[...] sem 

encantar o aluno para a obra ele não vai entrar no texto, ele não vai querer aquilo”. 

Ela compreendeu, então, que a mediadora partiu do sensível para o inteligível: 

primeiro o encantamento, oportunizado com a mediação que provoca os sentidos, 

para, depois, provocar com perguntas, que irão encaminhar à reflexão, ao inteligível. 

Além disso, Capitu observou, com relação à mediação: “Poxa, se a gente tivesse tido 

essa mediação já no Ensino Médio, né?!”. Essa fala evidencia a nossa tese de que, 

ao fazermos a mediação da leitura do literário, na formação inicial do professor, 

poderemos otimizar essa atividade no ensino de literatura na escola pública, uma vez 

que ela não é realizada. Domingues, Furtado e Debus  (2021) enfatizam a importância 
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de uma mediação adequada desde a Educação Infantil, porque a forma como o 

professor apresenta o livro para a criança pequena é fundamental, tendo em vista que 

a criança passa grande parte do seu dia na creche. De acordo com as autoras, 

[...] preocupar-se com a mediação literária e a forma como o objeto livro será 
apresentado à criança, desde o início da sua formação, é fundamental 
quando pensamos que a criança/aluno passa grande parte do seu dia nas 
instituições de ensino e, por vezes, não possui contato com o livro literário em 
outro lugar que não seja a instituição. (DOMINGUES; FURTADO; DEBUS, 
2021, p. 222). 

Nesse espaço, mais do que em outros, a estesia nas mediações literárias torna-

se essencial para tocar todos os sentidos dos pequenos leitores. Para provocar a 

estesia nas mediações, podem ser utilizados objetos e espaços propositores que são 

todos aqueles que buscam provocar o desejo pela leitura, que propõem um diálogo, 

que provoquem nossos sentidos para o encontro com a obra, pois, como afirma Eco 

(1994, p. 55), “[...] todo texto é uma máquina preguiçosa pedindo ao leitor que faça 

parte do seu trabalho”. A máquina preguiçosa da leitura foi provocada pela mediadora, 

que conseguiu surpreender os acadêmicos, como, por exemplo, Adélia, que reagiu 

com a seguinte impressão:  

A literatura... ela é como se fosse... Uma segunda vida, né? Então tá lendo ali, parece que 
o centro da literatura é sempre o drama humano, a humanidade, enfim... E... Quando... A 
leitura, a literatura é o símbolo disso, né, do drama humano, da humanidade, enfim, até 
mesmo na comédia ela é o símbolo disso. E... É, isso... Ler é ter contato com a essência 
humana, de certa forma... E isso humaniza a pessoa. 

Desse modo, o papel do mediador, ao propor atividades articuladoras do texto 

com o olhar sobre os sentidos, possibilita que os leitores entrem nas dobras do texto, 

desvendando os segredos das entranhas das palavras. Assim, abrem-se para a 

beleza estética de uma obra, pois, com o despertar da sensibilidade, cada palavra, 

cada parágrafo, cada capítulo vai se abrindo como um leque infinito de sentidos.  

A leitura literária toma-nos e leva-nos para outros espaços, outros estágios e 

outras sensações, das quais nunca mais sairemos iguais, e a cada nova leitura, novos 

espaços, novos sentidos e a certeza de que neles podemos nos encontrar para melhor 

nos compreendermos. Para provocar a estesia e potencializar uma experiência dos 

acadêmicos com a obra, foram utilizados objetos propositores que podem tanto se 

caracterizar como um convite para entrar na obra literária, quanto como uma 

expansão para os significados que a obra pode suscitar. Ao fazermos uso do objeto 

propositor, podemos ampliar o diálogo da obra com ele, ir e voltar com outras 

percepções para ampliar o nosso campo sensível e inteligível sobre a obra.  
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Além dos objetos propositores, os espaços propositores configuram-se como 

provocadores da estesia. Martins (2018, p. 157-158) afirma que os espaços 

propositores são lugares para experienciar “[...] sons, texturas, cheiros, sabores, 

cores, formas – sensações que me chegam pelos órgãos dos sentidos e me coloca 

em um plano vivo, ativo, que dialoga com o intelecto na busca de novos ou diferentes 

pensares”. Nesse sentido, a relação íntima dos acadêmicos com o texto literário ganha 

outros contornos e amplia-se. Desse encontro que nasce com a obra e se potencializa 

com a mediação, os sentidos são aguçados.  

Para discutir os conceitos de Anatol Rosenfeld (1996) a respeito do romance 

moderno, a mediadora trouxe como objeto propositor a pintura impressionista 

Impressão, nascer do sol, de Claude Monet (Figura 17). 

Figura 17 – Impressão, nascer do sol, de Claude Monet 

 

Fonte: WikiArt (2020).5 

 
Rosenfeld (1996, p. 97) afirma que “[...] os pintores impressionistas, com sua 

arte alegre e luminosa certamente não desejavam exprimir nenhuma cosmovisão 

profunda [...], mas tornaram-se subjetivos por quererem ser objetivos”. Desse modo, 

vemos “[...] na arte moderna uma nova visão do homem e da realidade, ou melhor, a 

tentativa de redefinir a situação do homem e do indivíduo” (ROSENFELD, 1996, p. 

 
5 Imagem extraída de https://www.wikiart.org/pt/claude-monet/impressao-nascer-do-sol-1873. Acesso 
em: 20 maio 2021. 
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97). Ao trazer para a sala de aula a tela de Monet, a professora ampliou as 

possibilidades de os alunos compreenderem as características do romance moderno 

e também ativou o envolvimento emocional do leitor. Conforme afirmam Moraes, 

Oliveira e Dutra (2020, p. 63), “[...] entendemos que o trabalho com o texto literário se 

amplia quando é ativado o cruzamento de linguagens, pois a experiência estética é 

dependente do envolvimento emocional do leitor com o texto”. 

Essa proposição, de relacionar o texto de Anatol Rosenfeld com a pintura 

impressionista e a escrita da obra Vermelho Amargo, oportuniza aos acadêmicos a 

observação da obra literária no mesmo patamar da obra visual, não deixando dúvida 

de que a literatura tal como a obra de Monet é arte, enfatizando, assim, a função 

estética da literatura e a necessidade de trabalhá-la em sala de aula pelo viés dos 

sentidos, da estesia. Como afirma Duarte Júnior (2010, p. 186), “[...] é preciso 

despertar e treinar a sensibilidade, a atuação dos sentidos, na vida que se vive. Obras 

de arte, consagradas ou não, apenas ganham significação na medida em que podem 

ser vinculadas à vida e às experiências efetivamente vividas pelas pessoas”.  

Quando a mediação do texto literário envolve objetos artísticos como objetos 

propositores, a mediação nutre esteticamente. Esse conceito de nutrição estética é 

trazido ao nosso GP por Martins e Picosque (2012, p. 36), as quais salientam que a 

arte nutre esteticamente quando a oferecemos “[...] para ser saboreada como um 

delicioso almoço que fazemos a alguém”. Para as pesquisadoras, o importante é levar 

o fruidor a “saber-perceber” pela experiência do olhar, do ouvir, do tocar e, para isso, 

é fundamental trazer o objeto artístico sem pressa, para que o “[...] corpo possa coletar 

as impressões e ser levado à estesia, pelo saber sensível” (MARTINS; PICOSQUE; 

2012, p. 36).  

 Ao falarem da mediação literária como prática para a nutrição estética, Neitzel, 

Uriarte e Santos (2020, p. 122) ressaltam que, ao selecionarmos objetos artísticos 

como propositores do texto literário, estes “[...] alimentam nossa percepção, nosso 

olhar e nosso pensamento. Nutrir-se esteticamente significa, então, a possibilidade de 

um encontro com a arte nos seus mais variados suportes, sustentando-nos artística e 

sensivelmente”. Essa compreensão perpassa a narrativa de Dylan, como podemos 

observar a seguir: 

E eu acho que é isso o que a experiência estética é, é você perceber que tem um momento 
que descarrilha a razão, entendeu? E daí entra num espaço vazio, vazio de linguagem no 
sentido que, a partir dali, não dá para explicar cem por cento do que está acontecendo ali. 
Uma vida também é inexplicável. Então, de certa forma, também evoca aí quase toda a 
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arte, sentimento de absurdo. Tu escutas a música; também tem horas que descarrilha a 
razão, e tu não consegues explicar exatamente aquela emoção que tu estás sentindo, né? 

Por meio de objetos propositores artísticos, há maior possibilidade de 

ampliarmos o olhar para alçarmos a imaginação e nutrirmo-nos com quantidade e 

qualidade. Contudo, não é apenas por esses objetos propositores, mas também pelo 

próprio livro de literatura, que é um objeto artístico e estético.  

Foram mediações que aproximaram a literatura do cinema, que contribuíram 

não apenas para que os acadêmicos entendessem conceitos-chave sobre o romance 

moderno, como simultaneísmo, justaposição e montagem, mas também os nutriram 

esteticamente. O filme Encouraçado de Putekin, de Eisenstein, experimenta os 

métodos de montagem e estranhamento tão usados no romance moderno, 

possibilitando a fusão entre o sentir e o pensar, em que o sensorial não estaria em 

oposição ao intelectual. A montagem sinalizava um procedimento de pensar por 

imagens, ou melhor, a elaboração de um raciocínio pelo encadeamento das imagens 

– o simultaneísmo. Segundo Paz (1993, p. 47): “Eisenstein percebeu que a ausência 

de regras de sintaxe e de sinais de pontuação no cinema lhe haviam revelado, por 

omissão, a verdadeira natureza dessa arte: a justaposição e a simultaneidade”. 

Os acadêmicos provocados pela arte cinematográfica não só pontuaram 

algumas características sobre a construção das cenas do filme e as relacionaram aos 

conceitos de modernidade como também tiveram a oportunidade de nutrir-se 

esteticamente. A questão de Eisenstein do pensar por imagens identifica-se com a 

ideia dos caligramas (Figura 18), de Apollinaire, outro ícone do modernismo. O 

caligrama tem como característica unir imagem e palavra, o que provoca uma 

explosão de significado, outro mote explorado pela professora mediadora. 
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Figura 18 – Caligrama de Apollinaire 

  
Fonte: Antonio Miranda (2004)6. 

 
Paz (1993, p. 50) evidencia que Apollinaire adotou o emprego dos recursos 

cinematográficos de montagem e flashback e “[...] foi ainda mais longe: suprimiu 

quase inteiramente os conectivos e os nexos sintáticos”. Essa relação com o cinema 

e com os caligramas abriu os canais de percepção do grupo para a leitura do texto 

literário Pedra de Sol, de Octavio Paz (1988). No seu poema, executado como um 

projeto estético-poético à imagem e semelhança de um calendário asteca, 

encontramos a convergência com a história do México. O autor vai entretecendo de 

forma cíclica e infinita histórias, experiências e imaginação, estabelecendo 

correspondências com a história antiga e propõe ao leitor, simultaneamente, reflexões 

acerca do tempo e da memória inventada da poesia. Na travessia de teoria, texto 

poético, texto fílmico, as interações possibilitaram o acesso ao inteligível pelas vias do 

estético e do sensível. 

Uma das mediações na qual a sensibilidade foi intensamente provocada foi 

denominada como “Banquete literário” (Figura 19). Para invocar todos os sentidos, o 

sabor pelo texto, a reflexão sobre os sentidos da obra, a mediadora preparou uma 

mesa com cuidados estéticos e, sobre ela, foram colocados potes, alguns com 

guloseimas e outros com trechos e questões propositoras sobre Os Lusíadas, de Luís 

 
6 Imagem extraída de http://www.antoniomiranda.com.br/poesia_visual/apollinaire.html. Acesso em: 20 
maio 2021. 
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Vaz de Camões, obra que estavam lendo no terceiro período. Ao centro, como objeto 

propositor, uma versão antiga da epopeia e, como fundo sonoro, música portuguesa. 

O espaço e os objetos propositores procuraram provocar “[...] maior sensibilidade; 

valer dizer: menor anestesia perante a profusão de maravilhas que este mundo nos 

permite usufruir e saborear” (DUARTE JÚNIOR, 2010, p. 180). 

Figura 19 – Banquete literário de Os Lusíadas 

 
Fonte: Acervo da autora. 

 

Cada acadêmico, após tomar seu lugar à mesa, escolhia uma questão 

propositora de um dos recipientes para o debate e passava a discuti-lo ao mesmo 

tempo em que degustava os petiscos disponíveis na mesa. Foi um encontro sensível 

que ofertou alimento para o corpo e para a alma. O sensível e o inteligível servidos no 

mesmo jantar. Para Barthes (1978, p. 21), “[...] a escritura se encontra em toda parte 

onde as palavras têm sabor (saber e sabor, têm, em latim, a mesma etimologia). É 

este gosto das palavras que faz o saber profundo, fecundo”. 

Ao analisarem o processo de saber com sabor, algumas acadêmicas 

comentaram sobre a mediação: “[...] ela propôs aquele banquete literário com Camões 

que foi muito legal”, disse Capitu; reiterado pela voz de Clarice: “Pra gente discutir... 

foi uma mediação muito top; e de Emma: “E foi assim, uma superação minha!”. Tais 

afirmações denotam a importância e o encantamento da mediação de leitura quando 

o mediador se preocupa com a ambientação do espaço e oferta objetos propositores 

voltados ao sensível para a apresentação ou discussão da obra literária. Um toque 

nos sentidos, envolvendo visão, audição, olfato e gosto dos alunos como condutores 
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para o processo de fruição da obra, “[...] o prazer aos bocados; a língua aos bocados, 

a cultura aos bocados” (BARTHES, 1998, p.  97). 

Em sintonia com a musicalidade da poesia, a mediadora promoveu um 

movimento sonoro dos versos de Camões, envolvendo os acadêmicos em uma 

performance de declamações memorizadas de um trecho da obra seguindo três 

movimentos. No primeiro, declamação individual; no segundo, declamação em duplas; 

e, no terceiro, um movimento contínuo de declamações em duplas como se fosse uma 

dança de vozes ecoando pela sala, como se estivessem também dentro de mares 

dantes nunca navegados. Foi um momento de encantar-se com a obra, de estesiar-

se com a epopeia, de discutir conceitos gerais, de sanar dúvidas.  

Desse modo, a estesia perpassou o movimento de mediação para que o 

encantamento pela obra acontecesse, para que o deslocamento a partir da fruição 

fosse possível e para que o sensível e o inteligível não se apartassem durante toda 

essa travessia, mas que reverberaram nas ações dos futuros professores.  

5.5 MEDIAR É OCUPAR ESPAÇOS OUTROS   

Quando trabalhamos com a leitura do literário pelo viés do sensível é 

importante criarmos uma ambiência de leitura, pois o espaço produz sentidos, e os 

que nele se encontram respondem a esses sentidos; assim sendo, tudo o que nos 

cerca interfere em nossa recepção do texto. Dessa forma, interagimos não apenas 

com o mediador, mas também com objetos e espaços propositores.  

Hasper et al. (2017, p. 256) afirmam que “[...] o espaço mais do que um lugar 

físico é um mediador, junto à ação que venha acontecer naturalmente aos objetos 

escolhidos”. A acadêmica Clarice comentou sobre como os espaços influenciaram 

durante as aulas de Estudos Literários em seu gosto pela literatura e consequente 

aproximação com ela:  

A gente poderia muito bem ter lido todos os poemas do Mário de Andrade na sala de aula 
e discutido, mediado o que a gente achava sobre ele. Fechou, ok, discutimos o livro. Mas 
não, a mediadora chamou a gente para ir lá para fora declamar. Tipo, eu comecei a aula 
dizendo que eu detestei todos os poemas dele, que eu não entendi bulhufas, que eu 
achava um saco e sai da aula falando: “Nossa, que incrível”. (Clarice).  

A narrativa da acadêmica Clarice reforça nossa tese de que os espaços 

interferem na recepção da obra, pois eles podem abrir os canais de percepção do 

leitor, movimentá-lo pelo texto de forma a criar relações outras, mobilizando o leitor a 

sentir desejo pela leitura. Para Piske, Neitzel e Nhoque (2017, p. 279), os momentos 
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de interação com o texto literário podem ser amplamente percorridos, “[...] seja por 

meio de estratégias diferenciadas, seja na transformação de um espaço, no cotidiano 

do dia a dia escolar, em um lugar que possibilite ampliar a imagem poética dos alunos-

leitores”. É isso que percebemos que ocorreu com os acadêmicos de Letras: eles 

ampliaram a imagem poética do texto literário na exploração de espaços propositores.  

A universidade, como instância de socialização e de produção de 

conhecimentos culturais, é responsável pelo processo de formação dos estudantes e, 

por meio dos seus espaços públicos, como corredores, bibliotecas, jardins, pode 

promover estados estésicos que interferem na leitura e na interpretação do texto, bem 

como impactar na formação do sujeito. É necessário darmo-nos conta do 

encadeamento entre a disposição física das salas de aula e da universidade como um 

todo e o quanto essa disposição afeta o emocional dos sujeitos envolvidos, 

promovendo o encontro dos acadêmicos, com o grupo, com a obra, com o autor. 

Segundo Domingues, Furtado e Debus (2021),  

[...] na escola, assim como em qualquer ambiente, sensibilizar para a 
apreciação estética exige um contato significativo com o objeto 
artístico, uma mediação adequada e até mesmo a inserção em 
espaços que propiciem uma efetiva aproximação entre o apreciador e 
a obra de arte a ser apreciada. (DOMINGUES; FURTADO; DEBUS, 
2021, p. 210). 

 As autoras enfatizam que, ao buscarmos espaços diversos e ao 

possibilitarmos deslocamentos, podemos oportunizar a apreciação estética. As 

mediações, por meio dos espaços diversos fora da sala de aula, convidam os 

participantes a preencherem lacunas e a criarem uma dança simbólica entre ambiente 

e texto. O texto que do latim é textum, o tecido que vai sendo entrelaçado, é repensado 

e ressignificado por meio dos espaços. Eles são propositores para o ato de mediar e 

influenciam a relação com o texto, pois outros vínculos são estabelecidos. De acordo 

com Neitzel, Cruz e Weiss (2017, p. 134), o espaço que é cuidadosamente pensado 

permite-nos sentir, por isso “[...] ele influencia a vida íntima das pessoas. Nesse caso, 

o espaço é também objeto propositor que medeia, isto é, que convida à ação de ler, 

provoca descobertas, promove encontros”. 

Bibliotecas, escadas, corredores, pátios, além de salas de aula, são espaços 

de trânsito e de criação que podem ser usados e habitados para ampliar o diálogo 

entre leitores e textos literários. Para Domingues, Furtado e Debus (2021, p. 219), “[...] 
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todo e qualquer tempo e espaço pode se tornar um espaço de leitura” – o que 

pudemos observar na prática constante da professora mediadora do curso de Letras.    

Em um dos encontros, a mediadora propôs a realização de uma leitura 

dramática. Cada aluno escolheu um trecho que gostou da obra Odisseia, de Homero, 

e todos declamaram em diferentes espaços da universidade, como na escada e no 

corredor. Sobre essa mediação, a acadêmica Joanne comentou acerca de sua 

experiência ao realizar a atividade nesse espaço de trânsito:  

Porque a gente já teve que fazer leitura dramática, meio que gritando, num corredor cheio 
de sala de aula... Do pessoal dos outros cursos saírem da sala no fim da aula olhando 
para a gente com cara muito feia, assim. Ou de trancar a escada do segundo andar, do 
C4, lendo um trecho da Odisseia encarando quem passava. (Joanne). 

 Como vemos na fala de Joanne, as pessoas que passavam olhavam os 

acadêmicos com estranhamento, outros se admiravam com o movimento e seguiam 

o seu curso, outros nem se importavam com o que estava acontecendo à sua volta. 

Entretanto, a tentativa de disseminar o poder da palavra poética ocorreu, promovendo 

também a desinibição dos acadêmicos. “A experiência vivida dá-se no trânsito dos 

espaços, e as relações pessoais são marcadas por essa transitoriedade” (KUPIEC; 

NEITZEL; CARVALHO, 2016, p. 25).  

Tendo em vista que os espaços convidam os envolvidos a ampliarem sua 

relação com o texto literário, percebendo-o por outras vias, a acadêmica Capitu veio 

ao encontro dessa ideia ao afirmar: “E isso a professora [...] propõe para a gente para 

que a gente entre ainda mais no texto, né?”. Uma nova relação se estabelece entre 

texto e leitor a cada vez que este acessa as palavras poéticas. Um dos motivos desse 

movimento é porque os textos literários carregam em si a potência de significar e 

ressignificar-se, configurando-se como obra aberta. A leitura era iniciada dentro da 

sala de aula, para depois partir para o pátio, para o corredor, para a biblioteca em 

busca de outras experiências. Segundo Piske, Neitzel e Nhoque (2017, p. 279), “[...] 

retirar os alunos das salas de aula e proporcionar o contato com outras maneiras de 

sentir, de enxergar e de perceber o texto e o mundo a sua volta contribui para a sua 

educação estética”, pois o espaço é carregado de subjetividades, de intenções, de 

provocações dos sentidos. 

Essas mesmas vozes que declamavam poemas, incorporavam e 

dramatizavam textos, desbravaram novamente em outros momentos os espaços 

universitários, e seguiram seu curso espalhando a palavra literária. “No processo de 
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mediação, faz-se necessário convocar os sentidos, como meio de acesso ao processo 

de pensar intermediado pelo olhar sensível e inteligível” (CÉ SOARES; NEITZEL; 

CARVALHO, 2016, p. 60). Desse modo, ao transitarmos por outros espaços, 

possibilitamos outras experiências. 

Segundo o relato da acadêmica Capitu: “Não é simplesmente mandar a gente 

subir na cadeira e ler o texto [Figura 20]. Mas ela faz isso com um propósito que a 

gente percebe que é que a gente sinta o texto, que ele se encarne na gente”. A 

exploração dos espaços dá-se concomitantemente com atividades de performances 

corporais, e estas, segundo Domingues, Furtado e Debus (2021) fazem com que a 

leitura do literário torne-se mais intensa. Para as autoras, “[...] entendemos que a 

realização de atividades de leitura literária pode ser mais efetiva quando realizadas 

em espaços que possibilitam outras performances corporais” (DOMINGUES; 

FURTADO; DEBUS, 2021, p. 211).  

Figura 20 – Exploração dos espaços e performances corporais 

 

Fonte: Acervo da autora. 

 

O mundo chega-nos a partir dos sentidos e, por meio da exploração dos 

espaços outros, fora da sala de aula, buscamos diferentes vias para receber o texto 

literário com o objetivo de ampliarmos os significados suscitados por ele. A partir da 

voz de Joanne, é possível percebermos que a mediadora adotou uma postura de ser 

uma provocadora a todo instante, convidando os acadêmicos a entrarem no texto 

literário e a percorrerem suas fissuras: 

[...] e ela não fica satisfeita enquanto todo mundo não realmente penetrou no texto de um 
jeito ou de outro. Tanto é que às vezes ela faz mais de uma... várias dinâmicas diferentes 
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com a gente em cima da mesma obra até todo mundo conseguir ter uma perspectiva 
diferente da que já tinha antes sobre a obra que a gente está trabalhando, assim. (Joanne). 

As mediações para explorar o sensível a partir de espaços propositores foram 

vistas pela acadêmica Joanne como uma experiência que deveria ser realizada até a 

exaustão, aproveitando outros tempos e espaços para dialogar com o texto proposto 

para leitura. Esses movimentos, tanto em busca de outros espaços quanto a oferta de 

objetos propositores, afetam a todos, impulsionados pela mediação da professora que 

desejava fazer com que todos encontrassem linhas de fugas para a busca de novos 

sentidos. 

Quando a mediação se torna um movimento que causa espanto, que possibilita 

uma abertura para o mundo, para o espaço escolar e, em especial, à força da 

literatura, pode provocar o leitor a “[...] suspeitar o mundo; aceitá-lo em sua condição 

polissêmica, mutável e inapreensível em seu todo [...]”, uma posição que “[...] nos 

parece vital àqueles que educam, em especial, àqueles que produzem e vivenciam 

processos educativos junto às crianças no âmbito da educação formal” (CINTRA; 

DEBUS, 2012, p. 291). A professora mediadora atuou em busca de provocar os 

acadêmicos a ampliarem os seus sentidos sobre o texto, e os objetos e os espaços 

propositores foram recursos que possibilitaram esse movimento. Assim, buscar 

espaços outros proporcionou uma nova relação de convivência entre os alunos, entre 

a professora mediadora e os alunos e apresentou o espaço educativo como um 

grande espaço para ser explorado em busca de encontros carregados de 

sensibilidade.  

5.6 MEDIAR É POSSIBILITAR AFECTOS  

Em seu curso sobre Espinosa, Deleuze (2019) apresenta a definição do filósofo 

sobre a vida cotidiana que não é feita somente de ideias sucessivas. Para o filósofo, 

somos autômatos espirituais e variamos todo o tempo entre alegria, que é o aumento 

da potência de existir, enquanto a tristeza é a diminuição dessa potência. Para 

Delleuze (2019, p. 37), “[...] os afectos são os devires. São devires que transbordam 

daquele que passa por eles, que excedem as forças daquele que passa por eles. O 

afecto é isso”. O devir tira o corpo de um estado e o leva para outro estado, 

provocando uma experiência. Deleuze afirma que: 

É de toda a arte que seria preciso dizer: o artista é mostrador de afectos, 
inventor de afectos, criador de afectos, em relação com os perceptos ou as 
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visões que nos dá. Não é somente em sua obra que ele os cria, ele os dá 
para nós e nos faz transformar-nos com ele, ele nos apanha no composto. 
(DELEUZE; GUATTARI, 1992, p. 227-228). 

Essa relação de interação entre o artista e o estado de transformação que o 

afecto provoca podemos esperar da mediação que promove o encontro com a obra 

literária. 

 A potência de agir ocorre nos encontros. O professor mediador da arte literária 

é um promotor de encontros, e os encontros com a arte provocam variações de 

potência de vida, pois são capazes de afetar ideias e corpos e criar outros mundos, 

fazer movimentos no mundo. São encontros de afectos que aumentam a nossa 

potência de agir e nos possibilitam novos movimentos. 

Pensarmos a relação do leitor com o texto pelos afectos é pensarmos em sua 

interferência na subjetividade do leitor. É um processo de movência que é iniciado “[...] 

quando o leitor estabelece uma relação de fruição com o texto, movimento que vai se 

constituindo [...] na rebeldia entre o lido e o não lido, nos deslocamentos que a 

linguagem provoca, nas assonâncias e nas dissonâncias” (NEITZEL; CRUZ; WEISS, 

2017, p. 125). Os deslocamentos vão, assim, conduzir o leitor aos devires. 

Vimos discutindo, ao longo desta tese, que a leitura do texto literário necessita 

se dar não apenas pelo inteligível, mas também pelo sensível, porque a literatura é 

arte e mediá-la exige do mediador que ele explore sua função estética. O acadêmico, 

no contato com a literatura, precisa aprender a ler pela via da sensibilidade para 

efetivamente tornar-se um leitor competente, produtivo, para que o texto se torne 

encarnado pela fruição. 

A literatura, sendo arte, carrega em si a potência de provocar o leitor a fazer 

relações, deslocamentos, indagações. Entretanto, nem sempre é um movimento fácil 

que convida o leitor a sentir e a apreciar o texto artístico, contribuindo para a sua 

educação estética. Para Domingues, Furtado e Debus (2021), deixar-se impregnar 

pela arte é sintonizar-se pela imaginação, pela identificação e pelo encantamento. É 

sensibilizar-se. Um movimento que as pesquisadoras conceituam como um “[...] saber 

que abre espaço para a emoção, para o afeto, para a empatia e que, lamentavelmente, 

parece não estar em pauta nos espaços da educação formal em nosso país e, quiçá, 

no mundo, onde parece só haver lugar para o inteligível” (DOMINGUES; FURTADO; 

DEBUS, 2021, p. 213). 

 O texto literário pode atrair-nos, repelir-nos, obrigar-nos a rever nossos 

próprios conceitos, levar-nos a pensar, transformar-nos. Afetarmo-nos pela obra é 
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deixá-la nos tocar, sentir sua repercussão em nós. À medida que ela vai sendo 

experenciada, permite-nos entrar em suas fissuras, adentrar um campo de visão que 

nos é estranho e, por isso, nos atrai e nos arrebata – fomos, então, afetados. Uma 

obra afeta quando se torna algo que nos acontece, quando fazemos uma experiência 

por meio da leitura, como narra a acadêmica Capitu: “Na mediação da professora, o 

que eu percebo é que ela vai muito pra encantar primeiro o aluno para o livro... Depois 

vir com essas perguntas. Então ela primeiro quer que a gente entre na obra… da 

maneira melhor possível [...]”. 

 Encantarmos o acadêmico para o texto literário significa explorá-lo de maneira 

sensível e estética, fazendo com que sua potência artística reverbere na vida dos 

leitores. Para Neitzel, Cruz e Weiss (2017, p. 125): “A leitura do literário que afeta, que 

se torna um acontecimento, admite o detalhamento da visão do leitor sobre o escrito, 

requer que se desloque buscando por diferentes formas de ver e sentir velhas e novas 

realidades ou irrealidades”. Nesse sentido, afetar é repercutir, fazer uma experiência, 

desenvolver o impulso lúdico pelo equilíbrio entre razão e sensibilidade. Essas 

sensações são denotadas na fala do acadêmico Dylan: “E justamente se o professor 

chega e tem uma atitude racional como se a literatura fosse um sistema fechado e 

racional, um sistema retórico, aí não dá, por causa que o aluno também vai pensar da 

mesma forma ou não vai entender que tem algo além dali”. 

Assim, pensarmos a leitura pela via do afecto pressupõe uma visão 

humanística, já que a vida dos sujeitos é constituída por suas experiências, que são 

reconstruídas constantemente. Se a leitura implica uma compleição dos indivíduos 

enquanto seres humanos, ela é também produção de sentidos. Essa é a tese reiterada 

por Larrosa (2014, p. 138) ao pontuar que “[...] o saber da experiência ensina a viver 

humanamente e a conseguir a excelência em todos os âmbitos da vida humana: no 

intelectual, no moral, no político, no estético, etc.”. Contudo, para humanizar, a leitura 

do literário necessita ser tratada como arte, porque a obra literária, para além das 

competências comunicativas e expressivas, desenvolve-nos muito mais quando é 

abordada pelo viés estético, quando refina nossos sentidos e intensifica as texturas 

do mundo. Nesse sentido, é importante ressaltarmos o que a acadêmica Adélia 

compreendeu sobre a relação da literatura com a arte após uma fala da professora 

mediadora: 

Eu achei que no primeiro período... ela falou que a aula de literatura, não sei se em 
Harvard, em alguma universidade... Era considerada como arte, né. Então ela diz que “isso 
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aqui é uma aula de artes”. E isso me marcou, assim, porque você realmente a gente se 
sente numa aula de artes, assim, são artes, são expressões. Eu que sou muito tímida às 
vezes eu tenho que me expressar de maneira teatral, é difícil, mas é bom. (Adélia). 

Adélia afetou-se ao escutar que a aula de literatura seria uma aula de artes, a 

qual proporciona também uma nutrição estética. O afecto relaciona-se também ao 

conceito de liberdade na leitura, discutido por Larrosa (2014) quando reitera que a 

liberdade se traduz no ler pelo prazer de ler, ser e se transformar; a leitura afeta 

quando o leitor se identifica com o que é lido e compreende e sente a realidade a partir 

dos saberes ali empreendidos; é ler por hábito (um hábito vital como o de respirar), 

gosto e curiosidade, sendo livre para atribuir sentido aos textos, pois uma experiência 

pessoal incide nas diferentes leituras que se faz, como afirma Dylan: “Toda vez que... 

todos os livros ali mudaram meu jeito de ver o mundo. Então... e eu acho que esse é 

o objetivo da literatura e é por isso que a gente está aqui e é por isso que a gente 

acredita em ser professor de literatura, né? Senão...”. 

Um livro que muda o jeito do leitor ver o mundo é um livro que afeta. Assim, o 

leitor é livre quando lhe é oferecido espaço para a polissemia na construção dos 

sentidos. A liberdade de escolha tem relação com o afecto pelo texto, pois, quando há 

a imposição, a obrigatoriedade, o direito à literatura é restrito, a emancipação é tolhida 

e o texto não reverbera. Clarice narrou que ela pretendia ensinar literatura como 

aprendeu na universidade, demonstrando que se afetou por aquilo que leu e viveu:  

De certa forma a gente, é... a gente dá a aula daquilo que a gente aprendeu na aula. Então 
eu vejo diferença assim, na hora de a gente replicar isso assim, porque eu vou replicar 
para o meu aluno, eu sei aquilo o que eu aprendi. Então, a forma como eu aprendi literatura 
provavelmente vai ser a forma como eu vou replicar para o meu aluno aprender literatura. 
(Clarice).   

Quando Clarice afirmou que “a gente dá aquilo que a gente aprendeu na aula”, 

a acadêmica explicitou não apenas que a forma como a professora se relaciona com 

o texto e a sua concepção de literatura são responsáveis pela visão que os futuros 

professores constroem sobre o ensino da leitura, mas a acadêmica também 

evidenciou que o afecto pelo texto literário necessita se dar na universidade, durante 

a formação inicial. É nela que se dá o primeiro passo para encantar, acolher, 

aproximar, transformar, provocar os sentidos. Uma mediação de leitura adequada, 

sensível, dá vida à literatura, como bem lembra Petit: “Com esses professores, a 

língua, o conhecimento, a literatura, que até então repeliam os alunos, tornam-se 

acolhedores, hospitaleiros. Aqueles textos absurdos, empoeirados, de repente 

ganham vida. Curiosa alquimia do carisma” (PETIT, 2009, p. 160-161). 
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Na voz dos acadêmicos, percebemos que eles foram afetados pelas obras 

lidas. Na última roda de conversa, os acadêmicos lembraram do segundo semestre 

de Estudos Literários com a expressão: “O Vermelho Amargo. Incrível!”, falaram ao 

mesmo tempo e do mesmo modo Emília, Joanne e Capitu. Ao aproximarmos o outro 

da arte, levá-lo à leitura, provocarmos seus sentidos, aguçarmos sua curiosidade, 

provocá-lo a interagir com a obra, estamos promovendo o afecto. No diálogo a seguir, 

podemos constatar esse afecto do grupo pela obra Vermelho amargo: 

 

Adélia: Mas quando a gente entrou... a gente percebeu que ele era um pouco mais denso 
do que realmente parecia.  
Clarice: A forma de escrita dele parecia ser mais leve, mas ao mesmo tempo ele tinha uma 
profundidade muito grande naquilo que ele escrevia.  
Capitu: Ele escreveu pouco com muito. Tinha muita coisa dentro daquele texto só que com 
uma leitura que a gente achou que ele era raso, a gente achou que era uma escrita fácil... 
fácil nada, tinha muita coisa lá dentro! 
Emília: É como olhar uma poça rasa e você vai pisar nela e afunda.  
 

Por acreditar na potência do afecto da mediação e da obra, o professor 

mediador tem a responsabilidade de escolher uma obra que possibilite essa relação 

de afecto, escolha que não pode ser aleatória, pois há de buscarem-se textos com 

intensidade literária com o objetivo de desenvolver o olhar dos acadêmicos para a arte 

literária, encantar seus sentidos e, ao mesmo tempo, causar desconforto, balançar as 

bases seguras do leitor. Uma obra que afeta é uma leitura de fruição, uma leitura que 

leva o leitor a entrar nas dobras do texto, nas suas complexidades. E, assim, 

encantados pelo texto, a relação entre leitor e obra torna-se desejosa. “E talvez seja 

esta a maior das forças da literatura, propor ao leitor um caminho torto, de idas e de 

vindas, labiríntico, que o leve a perceber que a leveza da leitura está no processo e 

não na chegada” (NEITZEL; CRUZ; WEISS, 2017, p. 130). Assim sendo, 

evidenciamos que o movimento do afecto pela obra transformou a forma dos 

acadêmicos de ver a vida. A leitura do literário pulsou nos corpos envolvidos, fez 

reverberar.   

Afetarmo-nos pelo texto literário implica sermos cindidos pelo texto, 

atravessados, de forma a abrir uma fenda em nós. Uma cisão no que somos é possível 

quando vivemos a leitura como acontecimento, quando, por meio dela, abdicamos de 

nossas crenças e passamos a enxergar as crenças do outro, em um exercício de 

alteridade. Como os afectos são devires que nos movimentam, com os encontros, 

foram sendo tecidas conexões que se tornaram a cartografia de afectos constituídas 

pela mediação do literário e o fazer uma experiência. 
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5.7 MEDIAR É PROMOVER EMANCIPAÇÃO 

Rancière (2002), na obra O mestre ignorante: cinco lições sobre a emancipação 

intelectual, conta-nos a história de Joseph Jacotot, um educador francês com ideias 

visionarias, entre os séculos 18 e 19. O educador adota para ensinar o método do 

Ensino Universal, o qual acredita que todo homem é capaz de instruir a si mesmo e se 

emancipar intelectualmente. Para Rancière (2002), uma educação emancipadora é 

aquela que permite aos alunos aprender sozinhos, ligados pela vontade e pela 

inteligência; a vontade do mestre e a inteligência do objeto que será utilizado para a 

aprendizagem. O educador Jacotot utiliza, para ensinar francês, como objeto 

provocador, a obra As aventuras de Telêmaco. Para que a emancipação aconteça, 

pode ser válida a figura do mestre ignorante, isto é, um mestre que ensina aquilo que 

ignora. Um mestre que ensina o que ignora pratica o seguinte método: à medida que 

o aprendiz vai mergulhando no conteúdo que deseja aprender — e ele o faz por meio 

de uma coisa, que pode ser um livro ou um filme, por exemplo — ele vai sendo inquirido 

pelo mestre. “O que você vê? O que pensa disso? O que poderia fazer com isso?” são 

as três perguntas básicas.  

Ao instigar a reflexão pelas questões, o mestre Jacotot vai provocando 

a curiosidade pelo conhecimento que o aprendiz vai construindo, permitindo a este 

expressar o que está aprendendo e, assim, consolidar e sistematizar o que apreende 

do mundo. Jacotot também advogava outros procedimentos como improvisações para 

“destravar” os aprendizes e fazê-los fortalecer sua autoconfiança. Qualquer pessoa é 

capaz de aprender qualquer coisa. Improvisar ajuda a internalizar, na medida em que 

reduz nossas barreiras frente à imprevisibilidade do real, que está sendo apresentada 

a todo momento. Já o professor explicador, outro modelo apresentado por Rancière 

(2002), contrapõe-se ao emancipador, considera-se detentor de um saber e quer, pela 

explicação, passar o saber para os seus alunos. A leitura de Rancière provoca-nos 

questões importantes, com relação ao ensino da leitura do literário, o que ocorre 

quando o ensino da literatura se configura como o ensinar literatura pela descrição da 

história da literatura, ou seja, ser professor explicador. Adotar uma postura instigadora 

na oferta da leitura de obras literárias, como mediadores, assumimos o papel de  

mestre ignorante, emancipadores para promover o encontro dos acadêmicos com a 

leitura do literário. Não que não saiba o que ensina, mas coloca-se como se não 

soubesse para incitar os acadêmicos a buscar respostas.  
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Como a mediação pode emancipar os leitores, futuros professores? Segundo 

Kupiec, Neitzel e Carvalho (2016): 

Um texto literário é um objeto artístico que possui uma função comunicativa, 
mas principalmente estética, que permite ao sujeito fruidor produzir, frente ao 
texto, plurissignificações, pois a arte tem uma potência criadora. No conjunto, 
temos um professor que ousa experimentar sem medo do erro; uma 
estratégia de ensino que permite aos alunos formularem hipóteses; e um 
objeto artístico – o livro de literatura. A combinação desses três elementos 
permite a emancipação dos alunos, que é traduzida como forçar “o aluno a 
usar sua própria inteligência [...]. (KUPIEC; NEITZEL; CARVALHO, 2016, p. 
26). 

 A escolha dos textos é um dos aspectos relevantes assim como a promoção do 

diálogo sobre o texto. Lembremos de um dos contos de Clarice Lispector, Miopia 

progressiva, discutido em sala de aula em que a professora mediadora convidou os 

estudantes a curarem sua miopia. Provocados a pensar sobre a função da literatura 

desde o primeiro encontro, a professora mediadora não trouxe o conceito pronto, mas 

incitou os acadêmicos a questionar. Isso sinaliza que a docente procurava uma 

educação emancipadora e não explicadora, pois queria que seus acadêmicos 

formulassem os conceitos, refletissem sobre eles. Como observa Rancière (2002, p. 

49), “[...] o conhecimento nasce da interrogação: quem desconhece essa simples 

evidência dificilmente estará em condições de prestar contas daquilo que aprendeu”.   

Entendemos que a professora mediadora percebeu a educação como uma 

ação emancipadora e não explicadora, segundo a concepção de Rancière (2002), 

pois, desde o primeiro encontro, ela provocou os alunos a ampliarem sua percepção 

sobre as funções da literatura com a questão trazida por Eco (2003, p. 10): “Para que 

serve este bem imaterial que é a literatura?”. Todavia, esse conceito não foi trazido 

repentinamente pela mediadora, já que ela provocava os alunos a pensarem nas 

funções da literatura a cada encontro, com a oferta de leitura de textos teóricos e nos 

debates entrelaçados entre texto teórico e literário. 

Petit (2009, p. 176) atenta para o fato de que “[...] se alguns mediadores 

contribuem para que algo aconteça, outros limitam seu papel a uma espécie de 

patronagem, onde a leitura teria apenas uma função tranquilizadora”. Esse ato não 

encontra respaldo nas mediações promovidas pela professora do curso de Letras, 

dado que, por meio do relato dos acadêmicos, as palavras “provocar”, “deslocamento” 

e “pensar além” estiveram presentes.  

Pesquisas no campo da arte e da literatura apontam que as artes têm uma 

potência revitalizante e emancipatória, pois, além de provocarem a sensibilidade 
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humana, ampliam olhares e oportunizam a produção de novos saberes e sentires. “A 

arte revitaliza a sensibilidade humana e contribui para formação geral do homem, 

sendo um meio de (re)humanizar o ser humano e projetar sua emancipação” 

(KUPIEC; NEITZEL; CARVALHO, 2016, p. 29). 

Ao propor mediações que oportunizam ao outro externar suas ideias, exercitar 

seu direito ao pensamento próprio, o mediador oportuniza que o leitor sinta a 

diversidade do texto, de que plural ele é feito, uma ação que lhe sugere “[...] a ideia 

de que, entre todos esses textos escritos — de hoje ou de ontem, daqui ou de outro 

lugar — haverá certamente alguns que dirão algo de muito particular a eles” (PETIT, 

2009, p. 177-178). Quando o texto fala ao coração, ele toca o sujeito. Ao encontro 

desse movimento, Capitu compartilhou sua ideia do que seria mediar a leitura do 

literário: 

Bom, a minha concepção de mediação do literário é primeiro o professor se colocar entre 
todos. Então ele é uma pessoa que discute junto ao aluno, que escuta o aluno, mas que 
também provoca o aluno. Ele não dá respostas prontas, mas quer que o aluno pesquise, 
que trilhe seus próprios caminhos e que também faça a sua leitura, né? Mas ele é aquele 
que vai tentar promover de alguma forma uma experiência. (Capitu). 

Essa narrativa de Capitu leva-nos a Heidegger (2015, p. 121) quando diz “[...] 

fazer uma experiência com algo, seja com uma coisa, com um ser humano, com um 

deus, significa que esse algo nos atropela, nos vem ao encontro, chega até nós, nos 

avassala e transforma”. O transformar remete ao emancipar, porque, a partir de uma 

experiência, o acadêmico vai despertar para outras possibilidades, para novas 

análises das relações tecidas com as pessoas, com o mundo e consigo mesmo. A 

leitura, quando se dá em uma experiência, quando atravessa o leitor, quando é sentida 

como um acontecimento, é capaz de provocar mudanças; e estas, quando se dão 

junto ao futuro professor, àquele que está em formação, reverberam na escola, na 

sala de aula, pois o leitor apaixonado pela literatura quer apaixonar o outro, atrai-lo 

para o objeto amado, como ressaltou Joanne: 

Porque às vezes... Vou ler um texto, e eu fico bem desanimada. Mas daí a professora 
começa a explicar, com tanta paixão, sobre o texto, sobre isso, sobre aquilo, que eu só 
paro e meio, tipo...[...] É, vou ter que ler... 

Clarice comentou como a mediadora procurou promover a emancipação dos 

acadêmicos e de como seu grupo tinha liberdade para discutir, para expor seus 

pensamentos, para ampliar suas possibilidades argumentativas: “E a mediadora 

sempre nos motivou, né, desde a... Desde a leitura da Clarice Lispector a todas as 
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obras, a mais do que analisar, mas refletir sobre aquilo que a gente tá lendo. E criar 

os nossos próprios argumentos” (Clarice). 

Liberdade para teorizar, compartilhar, criar hipóteses, refletir sobre o que está 

lendo, são caminhos capazes de incentivar os alunos a se tornarem sujeitos 

emancipados, concepção de leitura que percebe o texto como jogo que promove o 

desenvolvimento do impulso sensível e inteligível, jogo que promove a autonomia 

intelectual. Adélia reforçou que a liberdade de expressão nas aulas de literatura é algo 

que a surpreendeu e a provocou a gostar do texto, a compartilhar cada vez mais suas 

impressões:  

Quando eu entrei na faculdade, de letras, eu entrei pra estudar gramática. Não imaginei 
que tivesse tão forte essa parte de literatura, né? E quando eu participei da primeira aula 
com a mediadora, eu fiquei impressionada... Caramba, que negócio legal. Porque era 
muito diferente daquilo que eu imaginava, assim, sabe? A liberdade que a gente tinha de 
poder expressar nossas vozes, de poder falar sobre o que a gente tinha percebido do 
texto, do livro, falar sobre como a gente entendeu e aquilo era muito legal.   

Adélia percebeu que a literatura no curso é forte. Essa expressão encaminha-

nos a pensar que, em algum lugar, talvez no Ensino Médio, ela não pôde desfrutar do 

prazer de ler e de compartilhar seus pensamentos sobre o lido. A mediação da 

professora foi tão potente que a fez se aproximar da literatura quando seu objeto 

primeiro de intenção no curso era o estudo da gramática. Este “dar voz aos 

acadêmicos” impactou a todos porque eles se sentiram empoderados, emancipados 

para transmitir suas sensações e seus sentidos sobre a obra mediada. 

Outro movimento percebido pela acadêmica Adélia, na relação de 

emancipação e afecto, foi que o foco das aulas não eram as escolas literárias e que o 

ponto de partida eram as obras literárias. Há a revelação, por parte de Adélia, da 

admiração que sentiu pela figura da professora, pelo conhecimento que ela detinha, 

pelo conhecimento que a impulsionou a calar-se para ouvir o que seus alunos tinham 

a dizer: 

Além disso [ter voz], a gente aprender também, de quem conhece, de quem sabe mais, de 
quem tem uma base. E isso me surpreendeu, positivamente. E a gente não se prende... O 
fato da gente não se prender às escolas literárias, de fazer todo aquele início, meio e fim, 
de todas elas... (Adélia). 

Outro aspecto abordado sobre a mediadora pelos acadêmicos que incitou a 

emancipação foi a sua postura de valorizar os aspectos positivos de cada um, 

percebendo as diferenças pessoais. Para Emma, a habilidade da mediadora em 

promover a emancipação evidencia-se quando disse: “Ela consegue colocar um ponto 
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positivo de cada um de nós onde precisa, e com isso a gente desenvolve muito bem, 

as leituras, a reflexão”.  

Clarice é outra acadêmica cuja narrativa evidencia que mediar exige 

planejamento, intenção, pois não é qualquer pergunta que provoca o leitor ao desejo 

de ler, além de expor como a leitura do literário precisa ser cerzida em parceria com 

o outro, em codependência. Vai ao encontro da fala de Clarice a afirmação de Kupiec, 

Neitzel e Carvalho (2016, p. 34), de que “[...] é no processo de mediação que mediador 

e mediado encontram-se e percebem que é, na sua incompletude, que se dá a 

potência do crescimento”.  

Então, eu vejo que a mediação é o trabalho do professor com o aluno, não o professor 
para o aluno e nem o aluno para o professor, mas os dois juntos, né? O professor depende 
do aluno, como o aluno depende do professor, assim. Eu vejo que é uma “codependência”, 
precisa dos dois para acontecer. (Clarice). 

Para buscarmos a nossa emancipação e/ou a do outro, é necessário 

vivenciarmos processos, trilharmos caminhos, atravessarmos pontes. A acadêmica 

Clarice compartilhou as mudanças que ocorreram em si a partir dos quatros semestres 

com as aulas de Estudos Literários. Lembramos, aqui, que, para Heidegger (2015), o 

fazer uma experiência exige uma renúncia daquilo que conhecemos como verdade e 

de nossos preconceitos para nos transformarmos. Só assim nos apropriaremos do 

novo, movimento que o filósofo chama de re-anunciar. Dessa forma, é necessário 

renunciar para re-anunciar: “O que mudou muito em mim foi justamente isso, esse 

senso crítico, tipo... eu tenho liberdade para ter um senso crítico sobre aquilo que eu 

estou lendo, eu posso fazer isso, eu posso ruminar, eu posso pensar, eu posso 

argumentar sobre a obra” (Clarice). 

A acadêmica Clarice, ao olhar o texto, buscava o que estava nas entrelinhas, 

no jogo das palavras. Sua nova visão sobre a leitura do literário foi essencial para ir 

além, adentrar o texto. Isso pode indicar que a acadêmica Clarice se tornou uma 

leitora competente, produtiva. Bridon e Neitzel (2017, p. 192) afirmam que, “[...] para 

que os discentes se tornem leitores produtivos, há a necessidade de que eles 

adquiram competências em leitura de forma que eles sejam levados a questionar, a 

indagar, a querer expressar-se, a querer saber, a querer discutir”.  

As acadêmicas Clarice, Adélia e Capitu demonstraram, por meio de suas 

narrativas, que elas compreenderam que a mediação da leitura do literário necessita 

encaminhar o leitor para a argumentação, para a proposição de ideias e que esse 
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movimento se dá na liberdade de pensar, uma mediação, portanto, emancipadora, 

porque promove a mudança. Para Robledo (2017, p. 28), “[...] a literatura é opaca e 

misteriosa, calada e oculta, insinua e sugere [...]”, para o leitor, fazer sua travessia. 

Dentro dela, é preciso uma mediação que o ajude a encontrar um caminho que “[...] 

apele a sua sensibilidade, seu território emocional e a seu inconsciente” (ROBLEDO, 

2017, p. 28). 

Esse movimento parte da ideia de ensino com pesquisa, o qual possibilita que 

o acadêmico reelabore conceitos e amplie sua compreensão sobre o lido, o estudado, 

o sentido. A pesquisa foi um dos pilares das aulas da professora mediadora. A prática 

pedagógica deixou de ser pautada na figura do professor-transmissor e do aluno-

receptor e passou para um novo paradigma que requer um professor-mediador e um 

aluno-pesquisador. Paulo Freire, ao escrever Pedagogia da Autonomia, enfatizou 

que, no seu entendimento, o que existe de pesquisador no professor não é um jeito 

de ser ou de atuar que se soma ao de ensinar, mas “[...] faz parte da natureza da 

prática docente a indagação, a busca, a pesquisa” (FREIRE, 1996, p. 29), concepção 

que se sintoniza com a postura do mestre emancipador de Rancière (2002). 

5.8 MEDIAR É PROPOR DESAFIOS   

Nos sete movimentos anteriores, afirmamos que mediar é compartilhar, é 

ruminar o texto, é entrelaçar teoria e prática, é provocar estesia, é ocupar 

espaços outros, é possibilitar afectos, é promover emancipação. Percebemos 

que em cada um desses movimentos há sempre a presença de um desafio proposto 

pela mediadora para oportunizar experiências estéticas. Como um caleidoscópio, a 

cada movimento são evocados aspectos que buscam diferentes modos de apresentar 

ou discutir uma obra literária, movimentos que muitas vezes desconcertam o leitor, 

como assinala a acadêmica Joanne: 

Até porque a gente quebrou muitas das nossas timidezes, juntos, assim, né? Porque a 
cada texto novo, a cada livro novo, a gente tem a sensação de alegria e meio que de 
medo: o que essa professora louca vai inventar agora?  

Ao propor desafios, o professor apresenta caminhos, possibilidades para que o 

mediado entre em diferentes camadas de sentidos que a obra oferece para desvendar 

o que ela nos provoca, como ela nos fala sobre os seus aspectos artísticos e estéticos, 

como nos atravessa, nos comove ou nos faz rejeitá-la. É como se estivéssemos 

participando de um jogo no qual as regras são criadas a partir de cada jogada. Não 
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há regras, há travessias. Somos jogados nos “espaços vazios”, pois, como afirmam 

Deleuze e Guattari (1992), uma arte é Arte quando contém um vazio, uma linha de 

fuga, ou, na concepção de Eco (1991), é aberta e, por assim configurar-se, exige a 

interação do leitor na sua montagem.  

Para identificar esses espaços vazios, a mediadora, como um guia, ia 

provocando os acadêmicos com leituras e questionamentos, conduzindo pelo diálogo 

a interação e a reflexão dos leitores, o que marcou os acadêmicos, os quais 

afirmaram: 

 
Emília: Ahn... Então... Ah... Nossa professora, ela... começou a fazer... Começou a mostrar 
alguns pontos do livro e fazer algumas perguntas para nós... Pessoal, me ajudem a 
lembrar.  
Capitu: É difícil lembrar. Mas eu lembro que ela fazia bastante leitura de algumas partes 
do livro, é... 
Clarice: Perguntava o que a gente identificou e... 

 

Mediarmos é propormos desafios para que o leitor jogue com a obra; e, ao 

jogarmos, sentimos que, para participarmos, temos de descobrir os espaços vazios, 

preenchê-los com nossas intenções e interpretações para compartilharmos, ou 

confrontarmos como nossos parceiros de mediação. Assim, o jogo não finda, pois 

cada leitor encontra outros vazios e os preenche com novas intenções, novas 

interpretações em uma rede infinita de novas leituras. É um contínuo deslocar-se que, 

para Barthes (1978, p. 27) significa “[...] transportar-se para onde não se é esperado 

[...]”, é teimar, “[...] é manter o revés e contra tudo a força de uma deriva e de uma 

espera”. Teimar é deslocar-se; é, portanto, fazer o método do jogo, a terceira força da 

literatura que joga com os signos da linguagem para “[...] instituir uma verdadeira 

heteronímia das coisas” (BARTHES, 1978, p. 27), para trapacear. Trapacear é jogar 

com as palavras, é efetivar a função estética da obra literária, e, ao mesmo tempo, 

quando critica e transforma a ideologia, joga com a função política-utópica. Temos, 

então, o jouer (jogar) e o dèjouer (frustar), dois movimentos que nos incitam ao 

desafio. “As perguntas que a mediadora faz não saem da caixinha do nada, assim, ela 

é muito intencional no que ela quer gerar do aluno, no que ela quer cativar do aluno, 

para que o aluno exerça” (Clarice). 

Barthes (1978, p. 21) convida-nos a pensar sobre a leitura do literário como um 

jogo que se estabelece entre leitor e obra: “Um espaço de fruição então é criado. Não 

é a ‘pessoa’ do outro que me é necessária, é o espaço: a possibilidade de uma 

dialética do desejo, de uma imprevisão do desfrute: que os dados não estejam 
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lançados, que haja um jogo”. Esse é o desafio constante no encontro do leitor com a 

obra. Nesse sentido, a mediação provocativa irá instigar-nos e possibilitar a busca dos 

espaços vazios, provocar o nosso desejo pela obra. 

Jogar com a obra significa não ficar apenas na contemplação do texto, pois é 

preciso promover a apreciação e a reflexão para que ocorra o impulso lúdico, segundo 

Schiller (2002), de modo a desenvolvermos tanto as capacidades intelectuais quanto 

as sensíveis e promover, assim, a educação estética. O texto é como um palimpsesto, 

pois possui muitas camadas que vão sendo apresentadas no movimento do jogo e 

possibilitam o encontro com outros textos ali incrustrados, tocam os sentidos do leitor 

que vão se aprimorando, modificam sua forma de ler e de pensar.  

[...] ela sabe forçar a gente, um pouco, a... Se esforçar realmente pra fazer. Geralmente... 
Todas as obras que a gente trabalha, ela lança um desafio pra relacionar... É, ou com uma 
obra de arte, ou com uma música, ou um teatro... Ou com algo parecido. para trazer uma 
discussão relacionando. (Joanne). 

Esse movimento do jogo possibilita ao leitor criar hipóteses e estabelecer 

conexões, seja na solidão da leitura ou na sua socialização, em roda, em dupla, em 

comunhão. Assim, por meio da mediação, a acadêmica estabeleceu o jogo com a 

obra, e esse encontro tornou-se um movimento que a desafiou, provocando-a a 

pensar diferente, a buscar novas relações entre as diferentes linguagens, a fazer uma 

experiência. O desafio proposto pela professora mediadora encorajou Joanne a ousar, 

a trazer as mais diversas ideias a respeito do objeto literário, ideias que partiram de 

outras áreas artísticas, como as artes plásticas e visuais, a música etc.  

A mediadora revelou-se como “uma iniciadora aos livros”, como diria Petit 

(2009, p. 174-175), pois “[...] dá a oportunidade de fazer descobertas, possibilitando-

lhe mobilidade nos acervos e oferecendo conselhos eventuais, sem pender para uma 

mediação de tipo pedagógico”. Outro exemplo de desafio foi a dinâmica desenvolvida 

pela professora mediadora sobre o conto Undr7, de Jorge Luis Borges.  A mediadora, 

para instigar os alunos a lerem o texto de forma crítica, para encorajá-los a levantar 

hipóteses na roda de conversa e para que eles compreendessem a estilística do autor, 

elaborou as questões presentes na Figura 21 que segue:  

 
7 Conto que faz parte da obra O livro de areia (BORGES, 2009). 
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Figura 21 – Dinâmica desenvolvida sobre o conto Undr 

 
Fonte: Elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa. 

Ao observarmos as questões propostas na roda de conversa, podemos 

perceber que o objetivo da mediadora é iniciar um diálogo sobre o conto e coletar do 

grupo suas impressões iniciais. São questões que exigem que o leitor retome o texto 

e se posicione diante dele, elabore suas próprias hipóteses e anuncie que a mediação 

do literário necessita promover um leque de respostas, porque o texto é uma rede de 

significações que brotam na leitura, jogo que se institui entre leitor e autor. Neitzel, 

Cruz e Weiss (2017, p. 131, grifo das autoras) afirmam que “[...] mediar é antes propor 

desafios que levem a perfurar o texto para elaborar outras maiores perguntas, um 

exercício de reflexão sobre o lido, mas também de sentidos, de afetamentos”. É no 

exercício de fazer perguntas ao texto que o leitor se emancipa. 

Os desafios propostos pela mediadora contemplavam, às vezes, um encontro; 

outras vezes eram lançados no início do semestre para que fossem construídos “aos 

bocados”, em camadas de teorias, leituras literárias e criação reflexiva. O desafio de 

um semestre foi proposto durante a apresentação da leitura da obra Odisseia, de 

Homero. A mediadora, nesse momento, propôs relações de várias linguagens: a 

literária, da obra; a reflexiva, na produção de um roteiro; e a fílmica, na produção de 

um vídeo. O desafio foi ler, escrever, gravar e postar, no YouTube, as considerações 

sobre a obra Odisseia (três desses vídeos encontram-se nos QR Codes a seguir).  

 

 

 

 



138 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os acadêmicos, ao falarem sobre essa mediação, afirmaram: 

 
Capitu: Mesmo assim a professora, é... acho que ela viu que faltava tempo e mesmo assim 
ela propôs vídeo... a produção do vídeo... 
Dylan: Uhum. 
Clarice: Ah, sim.  

 

Podemos perceber que há uma certa rejeição ou um certo espanto ocasionado 

pelo desafio proposto pela mediadora, uma vez que a dimensão do trabalho a ser 

realizado era grande, pois, além da leitura, haveria necessidade da escrita do roteiro 

e da atividade com áudio e internet. Barthes (1978, p. 17) entende por “[...] literatura 

não um corpo ou uma sequência de obras, nem mesmo um setor de comércio ou de 

ensino, mas o grafo complexo das pegadas de uma prática: a prática de escrever”. 

Nesse desafio, a mediadora quer que a literatura faça girar os diversos saberes, 

“literatura, escritura, texto” (BARTHES, 1978, p. 17). 

Assim, engajados no processo de ensino elaborado pela mediadora, os 

acadêmicos enfrentaram o desafio, realizaram as atividades e relataram a relação da 

leitura com escritura e produção virtual: 
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Emma: Porque para mim, por exemplo, essa experiência com Vermelho Amargo foi 
importante, mas foi uma vitória minha ter conseguido ler a Odisseia e Os Lusíadas inteiro. 
Capitu: É, verdade! Foi uma vitória interna. 
Emma: E foi assim, uma superação minha!  
 

           Ao enfrentarem o jogo e resolverem o enigma, os acadêmicos vivenciaram o 

“sal das palavras” e realizaram-se com o saber profundo e com sabor de uma leitura 

desafiadora.  

A cada encontro novos desafios foram lançados com poemas, imagens, filmes, 

performances, os quais ativaram o livre pensar dos acadêmicos. Assim, a mediação 

foi um jogo entre a obra, o fruidor e o mediador; um encontro da obra com o leitor; um 

movimento que afetou os acadêmicos, provocando-os a pensar diferente, a buscar 

novas relações entre as diferentes linguagens; foi o fazer uma experiência. O jogo 

evidenciou-se na compreensão de deslocamento que as mediações provocaram.   

5.9 O FAZER UMA EXPERIÊNCIA COM AS MEDIAÇÕES 

Os acadêmicos, ao refletirem sobre a condução das aulas de leitura literária, 

conseguiram compreender que nada do que foi realizado foi ocasional. Sentiram que 

a mediadora fez uma trajetória elaborada com cuidado e conhecimento para que   

vivessem a literatura, encarnassem a leitura e fossem nas interações transformados 

pelas leituras e pelos estudos literários, renunciando a preconceitos e re-anunciando 

novos olhares.  

A leitura, quando se dá em uma experiência, quando atravessa o leitor, quando 

é sentida como um acontecimento, é capaz de provocar mudanças. E estas, quando 

se dão junto ao futuro professor, àquele que está em formação, reverberam na escola, 

na sala de aula, porque o leitor apaixonado pela literatura quer apaixonar o outro, 

atrai-lo para o objeto amado. Assim como em Felicidade Clandestina, Clarice 

Lispector encerra o seu conto traduzindo uma relação de entrega total à leitura do 

literário: “[...] não era mais uma menina com um livro; era uma mulher com o seu 

amante” (LISPECTOR, 1998a, p. 75). 

O movimento da mediação, ao promover a leitura solitária e solidária, 

intensamente utilizada pela mediadora, transformou a sala de aula em laboratório de 

leitura. Todas as possibilidades de leitura foram realizadas: a silenciosa, a solitária ou 

oral, a solidária, ou no coletivo. A mediadora provocou, assim, o fazer uma 

experiência. Ao possibilitarmos diferentes vivências literárias, despertamos, nos 
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acadêmicos, as diferentes sensações que as variadas modalidades incitam. A 

acadêmica Capitu foi despertada para essa provocação quando afirmou: 

Eu acredito que, quando a professora trabalha a mediação da leitura do literário e a gente, 
é... nessa relação que a gente tem com a obra de maneira silenciosa, de maneira de leitura 
em grupo, de maneira de... na discussão, de certa forma, essa experiência atravessa a 
gente, isso acontece dentro da gente. Então, acho que, por causa disso, a gente leva para 
a vida, leva isso adiante. (Capitu). 

 Esse “acontece dentro da gente” é o que se espera de uma mediação, para que 

ela transforme, faça refletir, oportunize ao leitor perceber a visão de mundo do autor, 

e, principalmente, construir sua própria visão. A consciência do poder da palavra pode, 

assim, ser instaurada. Para Heidegger (2015, p. 23): “A linguagem fala quando o 

chamado da diferença evoca e convoca mundo e coisa para a simplicidade de sua 

intimidade”. E não seria isso que a acadêmica Capitu anunciou quando declarou que 

possuía uma relação silenciosa com a obra, a qual lhe permitiu que uma experiência 

a atravessasse?  

Para a acadêmica Capitu, ocorreu, como diz Heidegger (2015, p. 121): “Fazer 

uma experiência com a linguagem que significa, portanto: deixarmo-nos tocar 

propriamente pela reivindicação da linguagem, a ela nos entregando e com ela nos 

harmonizando”. Deixar tocar-se, ser atravessado pelo texto possibilita o nascimento 

do leitor encarnado que possa compreender e relacionar-se com o outro e com ele 

mesmo, um exercício pelo literário que oportuniza a educação estética. 

Essa educação estética pela via do literário revela-se no jogo com a obra, na 

sua fruição, quando o leitor equilibra razão e sensibilidade e desenvolve o impulso 

lúdico. E o fazer uma experiência leva à fruição, de forma a oportunizar a reflexão e o 

estabelecimento de uma rede de sentidos no qual entra o texto, a palavra e o contexto. 

É o rizoma que vai se construindo a cada nova leitura. Há uma abertura para a 

ampliação do acesso à palavra poética que promoverá marcas profundas no leitor, 

que irá então incorporar-se e fazer nascer um novo leitor. Petit (2009, p. 40) afirma 

que “[...] esse espaço íntimo aberto pela leitura não é apenas uma ilusão ou uma 

válvula de escape. Às vezes pode ser: nós nos consolamos das vidas, dos amores 

que não vivemos, com as histórias dos outros”.   

O acadêmico Dylan retratou o espaço íntimo transformado, uma vez que a 

mediação pôde provocar o sentir e o pensar, os quais oportunizaram uma experiência, 

um movimento individual e interno que se deu dentro e não fora dele. 
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É, isso... Ler é ter contato com a essência humana, de certa forma... E isso humaniza a 
pessoa. Para obter a fruição, mesmo, ele tem que criar uma cisão na tua personalidade, 
uma cisão em quem você é e tudo mais... Então é um negócio extremamente forte. (Dylan). 

Dylan declarou que a leitura é algo “extremamente forte”, que o texto literário 

não é apenas atravessado por ele, mas ele é atravessado pelo texto, ruptura que 

modifica o seu jeito de ser e de viver. E não é esta a função da literatura? Ampliar 

olhares, sensibilizar, promover o exercício da autonomia intelectual, educar para a 

criatividade e para a liberdade, como sinaliza Eco (2003)? Se o texto causa essa cisão 

no leitor, evidentemente irá transformar e impactar o futuro professor. 

Para a acadêmica Joanne, a forte sensação que provocou deslocamentos e 

reflexões sobre as ações desenvolvidas e vivenciadas, que perpassaram pela postura 

da professora e pela mediação que provocaram encontros com a arte, com a poética 

da obra e do artista, possibilitaram experiências estéticas que superaram a anestesia; 

nasceu a paixão ao fazer uma experiência: 

Você começa a se sentir tão agitado até meio incomodado com aquilo que você quer saber 
por que que o professor está tão apaixonado por aquilo e isso dá mais vontade... E não só 
apaixonado pela obra, acho que apaixonado pela própria mediação.... (Joanne). 

A acadêmica Capitu, ao fazer uma experiência da mediação do literário, 

evidenciou, em sua fala, o que Heiddeger (2015) afirma sobre a necessidade de 

renunciar, renunciar a seu relacionamento anterior com a palavra, aos preconceitos, 

libertar-se para re-anunciar uma nova compreensão da literatura: 

Eu... antes de entrar aqui eu tinha uma visão totalmente do que era literatura e, entrando 
aqui, rompi com muito preconceito, com muito conceito. Então, é interessante a gente ter 
esse movimento aqui no curso de Letras, ainda mais com uma professora que tem esse 
tipo de mediação, até para... que, na nossa futura caminhada profissional, que nós 
sejamos... é... aquilo que nós fomos provocados a ser aqui, né? Então, mediadores de 
leitura... tomara que a gente seja isso no futuro também com os nossos alunos. (Capitu).  

Uma experiência ocorreu no caminhar da acadêmica, na disciplina e no curso de 

Letras, pois a narrativa de Capitu atesta o impacto das vivências literárias e as 

repercussões que elas podem ter na sua vida profissional. Podemos notar que o 

impacto foi significativo, pois, ao final de sua fala, a acadêmica usa um vocativo 

“Mediadores de leitura...” – é o que precisamos ser. Renunciar para re-anunciar! 

Certamente, na sua atuação na formação de leitores da Educação Básica, será uma 

professora leitora e emancipadora na condução de seus alunos. 

Quando a mediadora coloca em suas mediações o foco de leitura da obra, 

destacando o objeto livro, como objeto estético que ali está para ser apreciado, 

contemplado e fruído pelos leitores incitados pela mediação a ir além, há um 
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deslumbramento, um desejo de descoberta das linhas de fuga para novas ideias. Esse 

movimento de fazer uma experiência atravessou a acadêmica Clarice, a qual afirmou:  

[...] essa abertura que a mediadora deu e a forma como ela foi moldando isso ao longo 
dos semestres com a gente... é... me deu hoje uma liberdade muito grande para 
argumentar sobre aquilo que eu leio e para buscar mais aquilo que eu estou lendo, né? 
Não me conformar com o raso. (Clarice) 

Não nos conformarmos com o raso é entrarmos cada vez mais nas palavras e 

no seu jogo, fruirmos a obra, procurarmos vários caminhos para buscarmos mais e 

mais imagens poéticas, é uma experiência da linguagem como linguagem. 

Ao ofertarmos obras literárias nos cursos de formação inicial de professores, 

na área de Letras, por meio de práticas com mediações de leitura focadas na função 

estética, oportunizamos a abertura de um outro olhar sobre a literatura ao acadêmico 

e às suas futuras atuações. A postura da professora mediadora evidenciou que, para 

sermos professores mediadores, que provocam experiências, é preciso criarmos 

situações que tornem cada encontro um momento significativo, que marque as 

sensações dos alunos. É preciso mostrarmos caminhos que façam a obra viver 

“dentro da gente” para criarmos ideias e conceitos sobre o saber literário. Como 

observou a acadêmica Clarice: “A professora acha o máximo cada mediação”, ao que 

Adélia reiterou: “Cada [mediação] é quase como se fosse uma vitória, assim de 

conquistar todo mundo”. 

Ao fazer uma experiência com as mediações, a professora fez com que os 

acadêmicos refletissem sobre a obra literária como arte; assim, a arte nos torna mais 

humanos, sensíveis e, ao mesmo tempo, nos encaminha para a construção de 

conhecimentos literários e estéticos. Se a acadêmica observou a atuação apaixonada 

da mediadora, como se ela, ao final, tivesse atingido uma “vitória”, podemos afirmar 

que uma experiência da mediadora, por meio da mediação, foi tão intensa e poética 

como se, desse modo, estivesse sendo criada uma obra de arte. A potência da obra 

literária, aliada à potência de mediações sensíveis promoveu o encontro do leitor, com 

a leitura, e a paixão pela palavra literária acolheu os acadêmicos, os atravessou e os 

transformou. 

A gente vai aprendendo na experiência, de como era feito... Isso mexe muito, assim... Não 
sei. Não sei se é porque... eu... para mim é como se eu estivesse tendo a minha primeira 
experiência. Com estudar literatura... (Adélia). 

No entanto, para que haja uma mudança significativa na abordagem do texto 

literário na escola, “[...] é preciso que se realize um reajustamento ideológico e uma 
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reconfiguração prática do ensino de literatura” (ROUXEL; LANGLADE, 2013, p. 23). 

Acreditamos que, para que haja uma formação de qualidade, para formar professores 

leitores, as Licenciaturas devem ser repensadas na construção de suas matrizes 

curriculares e não apenas organizá-las como uma “colcha de retalhos mal 

alinhavadas” (YUNES, 2016, p. 77) com disciplinas que não dialogam entre si, como 

se a cada semestre, cada ano, tudo começasse do zero, esquecendo-se dos estudos 

realizados nos semestres anteriores.  

Após essas reflexões na voz dos acadêmicos, professores leitores em 

formação, sobre o processo de mediação realizado pela professora mediadora, 

pontuados nos oito movimentos elencados sobre o que é mediar, apresentamos no 

capítulo que segue o mapa de constatações sobre a travessia realizada.  
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6 PAUSA NAS TRAVESSIAS 

Durante a travessia deste estudo, discuti sobre a mediação da leitura do literário 

no Ensino Superior, no curso de formação de professores na área de Letras. Nesta 

tese, a partir do conceito desenvolvido por Heidegger sobre fazer uma experiência 

com a linguagem, tive como objetivo problematizar como a mediação do literário pode 

otimizar o fazer uma experiência para a formação de professores leitores. Buscamos 

responder à seguinte questão problema: Como a mediação do literário pode otimizar 

o fazer uma experiência na formação de professores leitores? Para tal, investiguei as 

aulas ministradas por uma professora mediadora na condução de suas aulas na 

disciplina de Estudos Literários da UNIVALI, no curso de Letras. Analisei os planos de 

aula da professora mediadora e, por meio da técnica de entrevista de grupo focal, 

busquei perceber, na fala dos acadêmicos, de suas narrativas, como eles vivenciaram 

uma experiência da leitura em sala de aula. Muitas foram as descobertas após estudar 

o processo de mediação do ensino de literatura nos dois anos do curso, as quais serão 

sintetizadas na sequência. Acreditamos ser importante ressaltarmos como se 

configurou o ensino de literatura desde a sua implantação no ensino para evidenciar 

os resultados alcançados nesta pesquisa. 

Se observarmos a história da literatura no currículo escolar, podemos identificar 

que ela se iniciou com os jesuítas, em 1553, que tinham intenção de formar indivíduos 

em “belas-artes”, e a leitura limitava-se aos textos clássicos gregos e latinos. Após a 

Proclamação da República, fez-se a reforma educacional de Benjamin Constant, em 

1889, e continuaram os clássicos sendo ofertados em manuais de retórica, nos quais 

se introduziram o estudo das figuras retóricas, e os textos eram avaliados pela sua 

qualidade estilística e retórica. Naquela época, começaram a ser apresentados para 

memorização pequenas biografias, cada autor na sua escola literária e, raramente, 

eram realizadas a leitura de pequenos trechos. As antologias transformaram-se em 

livros didáticos e, na escola, seguia-se com essa compreensão de leitura do literário. 

Desse modo, os alunos não tinham contato direto com o seu objeto, qual seja, a 

literatura para leitura do texto completo.  

Essa abordagem de ensino do texto literário na escola por meio da historiografia 

também repercutiu nos cursos de Licenciatura, consolidando-se a compreensão de 

que o estudo da literatura se baseava na memorização de um corpus de autores, das 

características de obras relevantes, sem se priorizar a leitura de obras completas. 
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Podemos perceber, então, que, desde 1553, esse modelo vem sendo reproduzido por 

muitas instituições no Brasil, apesar de os programas e os projetos financiados pelo 

Governo Federal, que apresentamos no terceiro capítulo desta tese, assim como os 

documentos oficiais como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC), enfatizarem a necessidade da leitura literária 

para fruição.  

A partir da década de 1970, o tema leitura passou a ser objeto de estudo de 

pesquisas no Brasil e a expressão “crise da leitura” – utilizada por Regina Zilberman 

na década de 1980 – vem apontar essa equivocada compreensão da função da 

literatura. Nos últimos anos, essa crise de leitura é refletida nos resultados deficitários 

da maioria dos alunos nas habilidades de leitura e escrita, nos testes como os 

do  Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA), do Exame Nacional 

do Ensino Médio (ENEM), do  Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes  (ENADE), entre outros.  

As pesquisas sobre essa temática ampliaram-se (muitas delas referenciadas 

nesta tese). Elas constataram que há muitos motivos para o insucesso na formação 

do aluno leitor, dos quais vamos pontuar apenas dois deles. O primeiro diz respeito à 

falta de condições para que a leitura possa ocorrer, como a existência de bibliotecas 

deficitárias, tanto escolar quanto pública, com um frágil espaço e acervo e com 

bibliotecários despreparados para serem mediadores de leitura; e, segundo, à 

formação do professor de Letras que evidencia não ter domínio de um referencial 

teórico sobre leitura, não sabendo como explorar adequadamente a temática em sala 

de aula.   

No primeiro capítulo desta tese, apresentei o relato de minha experiência leitora 

para ilustrar como ela ocorreu por iniciativas pessoais e não por incentivo da escola, 

bem como a minha formação na universidade que seguiu o modelo clássico de 

historiografia e, posteriormente, a repetição do mesmo modelo como professora, 

seguindo os livros didáticos produzidos nesse modelo. Não havia mediador de leitura, 

nem leitura de obra completa. Logo, não ocorria o fazer uma experiência com a obra. 

E os alunos não leitores bem como os futuros formadores de leitores continuavam a 

reproduzirem-se. Uma história pessoal que reflete a história de muitos dos professores 

que, assim como eu, tiveram uma formação inicial calcada na historiografia literária, 

no modelo de ensino diacrônico.  
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A partir dessa constatação, tracei os objetivos específicos para conduzir a 

minha caminhada com o olhar sobre como o professor universitário, com um 

movimento envolvente e sensível, pode otimizar o encontro do acadêmico com a 

leitura literária, compreendida como a leitura de obras completas, e, assim, fazer uma 

experiência, ao levar o aluno a encantar-se com a obra e a frui-la. 

Na travessia relativa ao primeiro objetivo específico desta tese – identificar os 

programas de incentivo à leitura, mantidos pelas políticas públicas, para contextualizar 

a pesquisa no cenário nacional –, iniciei pelas políticas de apoio à leitura na Educação 

Básica, no que diz respeito à oferta de livros e à formação dos professores 

mediadores. Nesse capítulo, o segundo, refleti sobre programas e projetos de leitura 

em nosso país, o que me possibilitou problematizar acerca do tratamento que essa 

temática vem recebendo do Governo Federal. Expandi, então, esse olhar para a ação 

dos professores de literatura na universidade e nos cursos de formação de 

professores. 

Constatei que, após os anos de 1970, muitas ações foram realizadas, e as 

políticas públicas de promoção da leitura foram sendo implementadas, crescendo ano 

a ano, em busca de ofertar livros aos alunos, aos professores e às bibliotecas. Dentre 

todos os projetos, o PROLER, sob os cuidados da Biblioteca Nacional, constituiu-se 

como um espaço de discussão de projetos de estímulo à leitura e foi o programa que 

apresentou melhores resultados, uma vez que a sua estrutura em formato 

regionalizado, envolvendo estados e municípios, pôde conduzir as ações conforme a 

necessidade de cada região do país. 

Houve incentivo para que todas as escolas possuíssem uma biblioteca ou uma 

sala de leitura, e, com relação aos espaços de leitura, houve um avanço possibilitado 

com programas, projetos e campanhas. Pude perceber que o vazio de livros na escola 

foi preenchido parcialmente por meio de vários programas e projetos, e que houve um 

movimento para que as escolas otimizassem o uso das obras com atividades de 

leitura. No entanto, para que isso pudesse ocorrer, havia a necessidade de um 

professor leitor mediador.  

Com relação à formação do professor leitor, apesar de os programas nacionais 

de leitura terem ofertado obras sobre leitura, de modo a ampliarem o contato com os 

referenciais teóricos da área e institucionalizarem a oferta da formação continuada 

pelas instituições de ensino, o investimento na formação do professor mediador foi 

insuficiente, pois muitas são as pesquisas, apontadas nesta tese, que sinalizam que 
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não há um consenso entre os professores acerca de como mediar adequadamente o 

texto literário em sala de aula. Assim sendo, o professor ainda não concebe o texto 

literário como objeto artístico e estético e, por isso, não explora sua função estética.   

Na travessia relacionada ao segundo objetivo específico desta tese – discutir o 

conceito de fazer uma experiência e de mediação do literário –, discorri sobre os 

conceitos principais deste trabalho. Tendo em vista os estudos de Heidegger (2015) 

e de Larrosa (2014), defendo que, para que a leitura do literário se constitua como 

uma experiência estética de apropriação e de construção de sentidos, ela precisa 

atravessar o leitor para provocar indagação, reflexão, construção e desconstrução de 

sentidos. A leitura do texto, dessa maneira, toca, atropela, forma e transforma os 

futuros professores em leitores encarnados no fazer uma experiência da leitura. Não 

basta, portanto, ter livros de literatura para alcançar o leitor, mas é importante, no 

processo de formação de leitores, o papel de um professor mediador com um saber 

alicerçado no sensível e no inteligível, que instigue os acadêmicos com mediações 

sensíveis e estésicas a entrarem na obra; uma mediação calcada no diálogo, na 

provocação e na escuta.   

Observei, pelas narrativas dos sujeitos de pesquisa, que eles renunciaram às 

suas crenças e às suas verdades para re-anunciar um novo saber. Ao vivenciarem 

tantas e diversas mediações, os acadêmicos perceberam que não basta apenas 

conhecer os aspectos formais, estilísticos e históricos de um texto literário, é essencial 

que o leitor sinta e venha a fazer uma experiência pela obra, encarnando-se dela. As 

palavras, as letras, as ideias, as emoções, o sabor e a sapiência juntos e 

compartilhados apontaram, para esses futuros professores, que a literatura é a um só 

tempo linguagem, discurso e objeto artístico. Assim sendo, as aulas de literatura 

necessitam explorar as dimensões comunicativo-interativa, dialógica e estética e, 

ainda, a dimensão histórica, social e ideológica do texto literário. No entanto, não 

existem fórmulas prontas para o ensino da literatura, mas é preciso um professor bem 

formado nos aspectos teóricos sobre a leitura, que seja leitor, que tenha sensibilidade 

no momento das escolhas literárias que irá fazer, que apresente o texto literário como 

um objeto estético para ser ruminado e transformado em novas ideias. 

O momento final desta travessia foi apresentado no terceiro objetivo específico 

– analisar como os professores leitores em formação se relacionaram com as obras 

literárias por meio das mediações do professor. Observei, então, as mediações 

realizadas por meio dos planos de ensino da professora e das narrativas dos 
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acadêmicos. Posso afirmar que as mediações propostas pela professora provocaram 

o fazer uma experiência, pois os acadêmicos mostraram-se afetados pelos textos 

literários e disseram estar transformados. Identifiquei que as mediações com 

diferentes abordagens, fazendo uso de diversos objetos e espaços propositores, 

procuraram mobilizar não apenas o inteligível, o racional, mas também o afetivo e o 

sensível. As mediações exploraram o caminho da linguagem artística e, assim, 

afetaram os alunos, os quais desenvolveram competências voltadas à leitura intensa, 

envolvente. Ao fazer esse traçado, a obra passou a ser percebida pelos acadêmicos 

como objeto artístico e estético, que possibilita a fruição estética.  

As narrativas dos acadêmicos levaram-me a concluir que os textos trabalhados 

reverberaram neles, porque as aulas foram encontros sensíveis e reflexivos, com 

constantes provocações da mediadora. Foi uma educação emancipadora, pois 

emancipador é o mestre que acompanha, orienta e possibilita momentos para que os 

leitores possam trilhar com liberdade seus próprios caminhos. Outro aspecto relevante 

foi a observação dos acadêmicos acerca da postura da professora mediadora que se 

mostrou sempre encantada com as obras apresentadas, demonstrando que é leitora, 

contaminando os futuros professores de Letras, tornando-se modelo e referência. 

Pude constatar, também, que os acadêmicos não passaram por experiências leitoras 

no Ensino Fundamental e no Ensino Médio, o que impactou ainda mais a forma como 

as aulas foram conduzidas. 

Esta tese evidenciou a importância da universidade na formação dos 

professores mediadores de leitura. Ela necessita ser o espaço de oportunidade de 

criar, mostrar, negociar, investigar e interagir dos acadêmicos. Os acadêmicos citaram 

a importância do PIBID, iniciado em 2011, na sua formação. Foi um dos programas 

mais exitosos do Governo Federal em parceria com as escolas e as universidades, 

mostrando a necessidade de mudar a formação docente. Concretizou-se, com o 

PIBID, a relação entre universidade e escola, de modo a contribuir para a formação 

de leitores, tanto do curso de Letras quanto dos alunos das escolas envolvidas, além 

de colaborar para a formação continuada do professor supervisor. Pude constatar, por 

meio desse programa, que melhor será a formação do professor quanto maior for a 

oferta de atividades diversificadas ao longo de sua formação. Ao conciliar teoria e 

prática, promove-se a melhoria da formação inicial, e isso irá refletir na educação 

como um todo.  
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Identifiquei que a mediação no curso de Letras ocorreu a partir da concepção 

da professora formadora a respeito do que é mediar, conceito que implica uma postura 

de valorização e escuta do outro. Nos encontros com o texto literário, a professora 

formadora e os acadêmicos cresceram juntos por meio de diálogos provocativos, o 

que ampliou o potencial estético do texto literário. Ao adotar uma perspectiva 

sincrônica na apresentação das obras, trazendo de forma cartográfica a leitura dos 

textos teóricos e dos textos literários, a professora mediadora possibilitou aos 

acadêmicos explorarem a intertextualidade das obras, movimento que ampliou seus 

sentidos. Essa abordagem quebrou o paradigma de que estudar literatura é estudar 

períodos literários em uma sequência histórica.  

Pude perceber que a rede tecida pela professora teve início no primeiro 

semestre e foi conduzida com coerência e densidade até o quarto período. Ela ofertou 

aos acadêmicos textos literários e teóricos que abriram caminhos entre si, fazendo 

com que, ao seguirem para o próximo semestre, os conhecimentos fundamentados, 

discutidos e impregnados fossem constantemente retomados pelos acadêmicos. É o 

ir e vir rizomático, conforme afirma Deleuze. Os acadêmicos tiveram acesso a uma 

compreensão efetiva sobre os conceitos de teoria literária entrelaçados à experiência 

com os textos literários, os quais possibilitaram uma compreensão da leitura literária 

e de como ofertar aos seus futuros alunos uma leitura de fruição, sensível, envolvente, 

propondo uma educação estética. 

Muitas foram as experiências instigantes proporcionadas nas diferentes 

mediações, seja para promover a leitura de textos teóricos, seja dos textos literários. 

As mediações envolveram inúmeros objetos propositores como música, vídeos, 

poemas, pinturas, cartões postais, trechos de filmes, performances corporais. Muitos 

espaços propositores foram explorados, como jardins, biblioteca, escadarias, salas 

diferenciadas, salas de teatro. Tanto os objetos quanto os espaços propositores foram 

fundamentais para aproximar os acadêmicos da obra literária e possibilitar a 

apreciação estética do texto literário, bem como aceitá-lo como objeto estético e 

artístico.  

Com essas travessias, percebi que os futuros professores de Letras viveram 

experiências leitoras que poderão repercutir em suas experiências de leitura, no seu 

fazer docente com os alunos da Educação Básica. Desse modo, entendo que a 

literatura ganhará um espaço privilegiado na escola, no que diz respeito a tornar-se 
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um objeto artístico e estético, contribuindo para a educação estética dos nossos 

jovens e das nossas crianças, uma vez que irá oportunizar o fazer uma experiência. 

Assim, como Rosálio, ao fazer uma experiência com Irene, ao aprender a ler, 

escrever e contar histórias, ele se transformou, ganhou nova vida, ganhou identidade, 

ganhou profissão, ganhou amor pela vida, ganhou amor pelos outros; do cinza passou 

a viver todas as cores trazidas pela sua mediadora amorosa. “Nem posso contar 

inteira a história da minha vida como você quer, mulher, do começo até o fim, que, se 

a vida tem começo, eu penso que nunca finda e a história que já passou deveras 

acontecida, a gente lembra inventando. Inventação não tem fim” (REZENDE, 2014, p. 

158). Desenhamos, assim, nosso mapa, construímos a cartografia, atravessamos e 

fomos atravessados pelas experiências da leitura do literário, alcançamos uma visão, 

aprendemos na travessia. Contudo, como um rizoma, deixamos linhas de fuga abertas 

para outras e inusitadas travessias, para a construção de novos conceitos e 

transformação do modo a ofertar a leitura literária da Educação Básica ao Ensino 

Superior. 
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Apêndice A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

  
Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário, em uma 

pesquisa. Após ser esclarecido sobre as informações a seguir, no caso de aceitar 
fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma 
delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Solicitamos que rubrique cada 
uma das páginas deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Em caso de 
recusa você não será penalizado(a) de forma alguma. 

O trabalho, intitulado “Mediação em leitura do literário no Ensino Superior”, tem 
como objetivo geral problematizar sobre a formação do leitor literário na Educação 
Superior discutindo como a mediação literária pode possibilitar “experiências de 
leitura”. Tem como objetivos específicos discutir o conceito de experiencia e 
mediação; discutir a concepção de livro como objeto estético e de leitura como 
experiência estética; analisar os planos de ensino e aula do professor de literatura; 
discutir se as vivências literárias em sala de aula transformam-se em experiências. 

A pesquisa, de caráter qualitativo de cunho fenomenológico, de natureza 
exploratória e documental, contará com um encontro presencial, denominado grupo 
focal, com previsão de duas horas de duração, entre o pesquisador e os sujeitos 
envolvidos na pesquisa. Será utilizada a cartografia para análise dos dados. Nesse 
encontro, os sujeitos participantes discutirão sobre sua trajetória como aprendiz da 
leitura do literário, além de compartilhar com os presentes suas experiências como 
leitor do literário no Ensino Superior, 

 A população envolvida na pesquisa poderá não aceitar participar dela ou da 
realização de um dos processos de coleta de dados; assim, poderá a qualquer 
momento solicitar que seus dados sejam retirados da pesquisa. Será garantido a você 
sigilo quanto ao seu nome, bem como lhe é assegurado o direito de retirar o 
consentimento a qualquer tempo. Contudo, as informações e as imagens obtidas 
nesta pesquisa estarão à disposição para serem publicadas em aulas, congressos, 
eventos científicos, palestras ou periódicos científicos. Esclarecemos ainda que, como 
a sua participação é voluntária, não existe previsão de remuneração. Você poderá a 
qualquer momento solicitar que seus dados sejam retirados da pesquisa, assim como 
obter informações sobre ela, a qualquer período de sua realização. 

O retorno dos resultados da pesquisa se dará pelo próprio pesquisador, a partir de 
um relatório final entregue à instituição. A coordenação do curso poderá fazer uso dele 
para futuras apresentações em seminários.  

O arquivamento dos dados da pesquisa será feito em arquivo físico e digital, sob 
a guarda e a responsabilidade dos pesquisadores, por um período de 5 anos após o 
término da pesquisa. 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UNIVALI. 
Caso persistam dúvidas, sugestões e/ou denúncia após os esclarecimentos do 
pesquisador o comitê está disponível para atender-lhe. 

 
Muito obrigada por sua participação! 
 

  
Nome do Pesquisador: ________________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador:_____________________________________________ 
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CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DOS SUJEITOS 

 
  
Eu, _________________________________________________, portador do 

RG_______________________, e CPF ________________________ abaixo 

assinado, concordo em participar do presente estudo como sujeito. Fui devidamente 

informado(a) e esclarecido(a) sobre a pesquisa e os procedimentos nela envolvidos. 

Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que 

isso leve a qualquer penalidade. 

 
Local e data: ______________________________________________________ 

Nome: ___________________________________________________________ 

Assinatura do sujeito ou responsável: _______________________________ 

Telefone para contato: _____________________________________________ 

  
  
Pesquisador responsável: Cleide J. M. Pareja 
Telefone para contato: (47) 991547711 
E-mail: cleidepareja@univali.br 
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Apêndice B – Roteiro para o Grupo Focal 

 

Roteiro do grupo focal sobre Mediações da leitura do literário no Ensino 
Superior. 

1. Boas-vindas e agradecimentos por participarem do grupo de pesquisa e 

oferta de um pequeno coquetel de abertura. 

2. Algumas orientações sobre o encaminhamento da entrevista, tempo de 

duração e solicitação da assinatura do TCLE e do Consentimento de 

participação dos sujeitos. 

3. Passar trechos do filme A sociedade literária e a torta de casca de batatas. 

4. Abrir o debate e ir inserir, no momento adequado, algumas questões 

provocadoras: 

a) O que a leitura significa para vocês? 

b)  Qual fragmento do filme apresentado chamou atenção? 

c) Identifica alguma relação com sua trajetória de leitor? De que forma? 

d) A mediação pode interferir no processo de leitura? 

e) Vocês tiveram, no Ensino Médio, mediações de leitura no formato das 

realizadas no Ensino Superior? 

f) As mediações podem interferir na relação do leitor com a aceitação da 

leitura? 

g) Quais as mediações realizadas no Ensino Superior, nas disciplinas de 

Estudos Literários que foram marcantes para vocês? Explique de que 

forma isso ocorreu. 

h) Faça um comentário sobre sua relação com leitura antes e depois de 

ingressar no Ensino Superior. 

5. Filmar e fotografar todo o processo. 
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Apêndice C – Transcrição do Grupo Focal 

 

Grupo Focal  

PESQUISADORA: Vamos conversar sobre mediação. Esse processo que vocês têm 
sofrido toda semana durante todos esses semestres, lendo todas essas obras e 
tentando se apropriar do que elas apresentam dos estilos literários, das características 
dos autores, do conhecimento das características dos gêneros textuais, hã? E isso 
feito de uma forma diferenciada. E, para começar, nós vamos assistir a um trechinho 
de um filme que também caminha nessa linha e, depois, vocês farão as suas 
considerações.  

[Primeiro trecho do filme] 

PESQUISADORA: Então, esse trecho seria o nosso, é... O nosso objeto propositor da 
discussão. Vocês já perceberam por que, né? Então, quem quer começar a falar aí 
alguma coisa relacionando aquela situação que ali está acontecendo, que os livros 
estão unindo as pessoas, e o que aconteceu com vocês nesses dois anos que vocês 
estão tendo aula de literatura... Quem vai falar alguma coisa? Não tem ordem, não 
tem nada, e vocês podem dizer o que vocês sentirem, pensam, como é que vocês se 
sentem nessas questões de mediação. Alguma palavra que ela falou ali e que brotou 
em vocês durante todo esse processo de mediação literária? 

CLARICE: Eu achei interessante o fato de como as coisas se sucederam, assim. De 
como o grupo se formou, foi extremamente aleatório e de uma mediação bem louca 
mesmo... Bem... Bem... Fora do padrão. E acho que a parte em que ele fala que a 
Elizabeth, é... Notou algo que eles sentiam falta que eles não sabiam que era a 
comunhão, né? O estar um com o outro. Eu acredito que a mediação literária ela só 
tem valia se tem um outro. Se eu estou sozinha, a mediação literária acaba sendo 
meio que... Não acaba proporcionando tudo o que poderia me proporcionar se outra 
pessoa estivesse vivendo aquilo comigo. Eu acho que isso foi o que deu poder ao 
grupo pra... pra continuar, mesmo eles não tendo de início interesse em fazer isso. 
Mas o fato de eles estarem juntos deu... deu vontade de eles fazerem isso. 

JOANNE: Até porque não tem graça ler um livro e pirar sobre ele para as paredes, 
assim... Experiência própria: eu recrutava amigos aleatórios que não liam pra me 
ouvir, pirando, porque eu precisava que alguém me ouvisse falar sobre o livro, então... 
Acho que foi bem interessante a experiência de discutir sobre as nossas loucuras em 
cima dos livros que a gente teve que ler. 

EMÍLIA: E eu acho que algo que todos nós concordamos é que, por exemplo, quando 
nossos professores mandam a gente ler um livro, nós podemos até ler um pouco, 
mas... Até que todos se juntem e discutam sobre o livro, parece que... Não tem tanta 
graça. Quando todo mundo se junta, e dá opiniões, e fala coisas que percebeu, que 
descobriu... Vira outra coisa. Com a gente isso aconteceu com o livro Vermelho 
Amargo, que... foi um marco, assim, eu acho... até agora que... 

CAPITU: Lembra eu chorando? 

EMÍLIA: Eu estava chorando? 

CAPITU: Eu estava chorando.  
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EMÍLIA: Ah...  

CLARICE: A Capitu chorou..  

CAPITU: Ai, ninguém lembra. Tudo bem. 

JOANNE: Foi meio destruidor de conceitos, assim... Eu tive que reler o livro uma 
segunda vez pra identificar as piras que alguns de vocês tiveram, e aí, na segunda 
vez que eu estava lendo, eu comecei a ficar extremamente enojada enquanto eu lia o 
livro, eu não queria mais acabar o livro porque estava me incomodando muito 
pessoalmente, assim, aquilo, e eu tive que me forçar pra acabar de ler e eu estava 
muito revoltada com a mediação da... da avaliação. 

EMÍLIA: Na primeira vez que eu li, foi tipo “Okay... Não entendi nada...”. Aí a gente 
veio... Fez aquela conversa e tudo mundo ficou assim... 

PESQUISADORA: E como foi essa conversa? 

EMÍLIA: Ahn... Então... Ah... Nossa professora, ela... começou a fazer... Começou a 
mostrar alguns pontos do livro e fazer algumas perguntas para nós... Pessoa,l me 
ajudem a lembrar.  

CAPITU: É difícil lembrar. Mas eu lembro que ela fazia bastante leitura de algumas 
partes do livro, é... 

CLARICE: Perguntava o que a gente identificou e... 

CAPITU: Leitura dramática do livro... Porque é um livro muito... é que mexe muito com 
os... os... 

ADÉLIA: Com os sentidos. 

CAPITU: É, com os sentidos. 

CLARICE: Ele trazia muito gosto, cheiros, sabores do livro e aí... 

ADÉLIA: É, e a gente não foca só no enredo, né? A gente foca na forma, e como ele 
foi escrito, é... Tem toda uma preparação. A gente pesquisa sobre o autor, pesquisa 
sobre a obra, sobre o modelo, como ele escreve, como ele pensa, e... Eu acho que 
isso influencia muito também na concepção na hora da gente entender a leitura, de 
fluir na leitura, tem, tem... toda essa questão. 

JOANNE: Geralmente, antes da gente ter as discussões, a professora deixou umas 
perguntas meio que pra gente se guiar na preparação para o seminário, pra gente 
poder discutir em cima daquelas perguntas e de outras teorias e opiniões que a gente 
tinha sobre o livro. Eu lembro que a gente ficou MUITO tempo discutindo, é... porque 
tinha no meio do livro, antes de falar alguma situação tinha alguns números. Ele 
começava oito... seis... cinco... e a gente tentava descobrir por que mudou o número, 
por que diminuiu, por que aumentou, e quem está representando os números, o que 
foi muito confuso.  

CAPITU: Mas a... Na... Na mediação da professora, o que eu percebo é que ela vai 
muito pra encantar primeiro o aluno para o livro... Depois vir com essas perguntas. 
Então ela primeiro quer que a gente entre na obra… da maneira melhor possível... E 
eu fico pensando: “Poxa, se a gente tivesse tido essa mediação já no Ensino Médio, 
né?!”  
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CLARICE: Nossa! 

JOANNE: Ela conseguiu animar a gente pra ler Odisseia, também.  

CLARICE: A gente leu Odisseia, gente? A gente não leu Odisseia até o final… 

CAPITU: Mas pra mim a obra que mais me marcou no curso de Letras foi o Raduan 
Nassar, o…  

JOANNE: Ai! Não! Não! Não! Não… 

CLARICE: Ah, sim... Foi, foi… 

CAPITU: Foi o Lavoura Arcaica. Nossa! É… 

JOANNE: Me traumatizou de um jeito, que… 

CLARICE: Mas assim, é que teve dois que me marcaram muito. O Raduan Nassar, 
porque ele quebrou com tudo o que eu achava que era Literatura, tipo assim… Ela já 
chegou com Raduan Nassar pra quebrar tudo, assim…  

EMMA: Primeiro período já aquele impacto, assim… 

CLARICE: Primeiro período… Um impacto daquele… Cadê os pontos desse cara? O 
que que ele tá falando? Foi tipo assim, acho que o livro mais complicado que eu li. 
Mais complicado que Odisseia. Mas… mas depois o que me marcou mais foi o 
Vermelho Amargo. Vermelho Amargo, não… O Voo da Guará Vermelha. Porque aí 
foram dois extremos, tipo… Ela mostrou um extremo, um, um extremo de escrever um 
livro e um outro extremo de escrever um livro, tipo… Forma totalmente dis… 
Diferentes de escrever um livro, mas… Os dois tinham profundidade. Os dois eram 
muito profundos. 

CAPITU: E no primeiro período a gente… Na parte da teoria, a gente discutiu a fruição, 
né? 

CLARICE: É, a gente estava discutindo a fruição. 

CAPITU: Daí parece que ela… Pega esse conceito teórico e… E na mediação dela 
ela escolhe um livro que… 

CLARICE: Verdade.  

CAPITU: Que talvez se encaixe melhor nesse conceito  

CLARICE: Uhum… 

CAPITU: Claro que… A boa Literatura ela causa fruição, mas… não sei se vocês me 
entenderam. Por exemplo, na… no segundo período era bem o foco da Estética. Da 
Estética. 

CLARICE: Sim, né… 

CAPITU: Então ela pegou o livro estético. 

EMMA: Exato. Haha. 

CLARICE: uhum. 
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EMÍLIA: No terceiro, ela eu acho que foi mais por essa questão de… Interpolações do 
tempo. Parece que… 

CLARICE: Linearidade fora... 

CAPITU: É! Uhum. A linearidade ou a falta dela. A questão do TEMPO, assim. O foco 
no tempo da obra. E nesse… E nesse período que a gente tá vendo mais… Poesia 
moderna, mas… A questão acho que é mais… 

JOANNE: Tudo ao mesmo tempo. 

EMÍLIA: Tudo ao mesmo tempo. 

CAPITU: Só que mesmo assim a gente trabalha a teoria da ruptura, convergência… 

JOANNE: Ruptura, né.  

EMÍLIA: Sim. A teoria da convergência. 

CLARICE: A teoria não tá separada do livro que a gente tá lendo, né? Da obra que a 
gente tá lendo. 

CAPITU: Sim. 

JOANNE: Eu entendo o que a CAPITU quis dizer. Porque no primeiro período quando 
a gente viu fruição, a gente viu Barthes falando que… é… A fruição sem prazer é 
possível e que muitas vezes é o caso das obras e ela escolheu logo Lavoura Arcaica, 
que eu não tive prazer nenhum lendo aquilo! 

PESQUISADORA: hahahaha! 

JOANNE: Se… 

PESQUISADORA: Desprazer! 

PESQUISADORA: Tá certo… E você? 

DYLAN: É... O primeiro conto eu lembro… Quando a gente chegou… O primeiro dia 
de aula com a professora… A gente leu um conto… 

CLARICE: Foi até Clarice Lispector. 

DYLAN: É. 

CLARICE: Uhum. 

DYLAN: É, É… Mil peix… Mil… Mil pesos… Miopia… 

CAPITU, JOANNE, EMMA: Miopia Progressiva. 

DYLAN: Miopia progressiva, isso aí. Miopia, é. Perdão. No Miopia Progressiva… a 
gente se sentou em sala de aula, leu… uma vez, eu acho… hum… não lembro se a 
gente leu completo… acho que a gente leu completo. Chegou a ler completo, né? 

CLARICE, CAPITU, EMMA: Sim. 

DYLAN: Aí… 

CLARICE: Bem pequeno. 
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DYLAN: Em voz alta a gente leu completo, e depois a gente foi fazer uma leitura 
silenciosa. Aí depois a gente discutiu mais sobre isso e a professora pediu… 

CAPITU: Sim… 

DYLAN: Pra gente ler em casa o máximo de vezes que a gente conseguir. No mínimo 
uma vez, mas só que ler mais vezes. E foi mais ou menos o mote, o começo, do… 
dessas aulas que a gente teve com a professora, foi… pra tentar ensinar pra gente 
que reler, é… FUÇANDO a obra outras vezes, é, a… Vou usar uma expressão que 
era… era… Como que era? A… a… 

CAPITU: Ah, ruminar. 

CLARICE: Ruminar! 

DYLAN: RUMINAR a obra, isso aí. 

CAPITU: Ruminar o texto. 

DYLAN: Ruminar o texto, é… A gente… Meio que a gente coava melhor o texto e 
pegava mais a essência dele, né? E… é… eu acho que isso foi uma das principais 
mediações: ensinar que o texto ele não é um negócio só superficial. Acho que isso foi 
o… o… o que a gente pode dizer, assim… ah… a, abriu com chave de ouro. Foi isso 
porque daí depois aquela foi a base pra gente construir tudo isso. Se a gente não 
tivesse tido aquilo a gente não teria quem sabe… chegado a conseguir ler… é… 
Lavoura Arcaica, daí depois a gente leu o… O Voo da Guará Vermelha, depois o… 
o… 

EMÍLIA, JOANNE, CAPITU: O Vermelho Amargo. 

CAPITU: A Odisseia… 

DYLAN: Os Lusíadas… É… e agora nesse semestre a gente tá... 

CAPITU: Poemas, né? Mário de Andrade... 

DYLAN: É, poemas. Mas a gente também leu... Poemas... E a gente leu acho que um 
conto do João... a gente leu dois contos do João Guimarães, eu acho que foi...  

CLARICE: A gente leu do Borges também   

DYLAN: Ah, sim, do Borges lemos bastante... 

CAPITU: Borges, João Guimarães Rosa, a Clarice... Leu também... 

CAPITU, DYLAN, EMMA: Machado de Assis! 

CAPITU: João do Rio... 

DYLAN: Machado de Assis, também João do Rio... Então é uma literatura, que não é 
uma literatura que a gente vai ver alguém falando “não, essa literatura é fácil”. Não... 
É uma literatura mais difícil, né, e se não tivesse essa base de... De tá consciente de 
que a leitura... A primeira leitura geralmente ela não é uma leitura que... Traz tudo que 
o texto poderia trazer, né...? Ela... É, raramente isso acontece. Então, é necessário 
que se leia várias vezes, que se medite, que se faça reflexão sobre aquilo e... Acho 
que foi, também, outro esforço que a professora teve com a gente, foi de sempre tá 
trazendo a reflexão sobre a obra, né? 
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CAPITU: Uhum... 

DYLAN: Porque o... O signo... O símbolo... O Signo narrativo, ele... Sempre convida 
à reflexão. Até por causa da abertura dele e tudo o mais, ele é convidativo a... A 
reflexão, a... Visões, as diversas visões... Ah, é... Porque quem sabe, a Clarice entra 
na obra, tem uma visão da obra, é... De um certo ângulo, o qual a Capitu tem um 
outro...Eu tenho outro, entendeu? Então... Isso é.. Isso é como se mais ou menos a 
gente estivesse ajudando a ter uma visão 3D, da obra. Porque cada um traz o seu 
ângulo, dá uma visão mais completa da obra, né? E isso é muito importante. E 
também... É importante salientar que a obra literária ela foi feita pra refletir, não foi 
feita para... É... Saber o esquema dela, ou a trama dela e decorar essa trama. Né, 
mas sim pra refletir... A trama é importantíssimo, lógico, é... No... Isso o Aristóteles 
mesmo fala na poética...  

CAPITU: O enredo! 

DYLAN: É, o enredo, a... Na verdade, Aristóteles usa a palavra fábula, né... Que é o 
esqueleto da história é muito importante, mas só que...não é tão importante assim, é... 
Na hora da leitura literária. Mais na hora de você escrever a obra, né, pensar naquilo 
que a pessoa... 

CLARICE: E professora sempre nos motivou, né, desde a... Desde a leitura da Clarice 
Lispector a todas as obras, a mais do que analisar, mas refletir sobre aquilo que a 
gente tá lendo. E criar os nossos próprios argumentos. Eu vejo que a gente sempre 
teve uma liberdade muito grande pra discutir aquilo que a gente pensa e saber 
argumentar aquilo sobre que a gente pensa sobre a obra. 

ADÉLIA: Sem fugir do que tá ali, né? 

CLARICE: Sem fugir do que tá ali... Sem inventar coisas. 

PESQUISADORA: Não viajar muito, né? Uhum, tá certo... Muito bem. Ali no filme, é... 
Ele fala uma coisa... Ah... Uma coisa importante, né. Quando ele diz que, que foi o 
que você colocou, né? Que o que faltava para eles era uma ligação, uma interação... 
Que aí, isso fez com que eles ainda... Redescobrissem a sua própria humanidade. 
Porque, ao estar separados, sem esse contato com a arte... É... As pessoas parecem 
que vão perdendo a humanidade... Vocês acham que isso aconteceu, aqui, nesses 
encontros? Que vocês tiveram, de... Com essas mediações que a professora fez? 

EMMA: Eu acho que... 

PESQUISADORA: Como vocês veem isso? 

MARIA: Eu acho que... Eu acho que desde o primeiro dia... A literatura foi um ponto 
que uniu a todos nós, aqui... Foi algo que... 

CLARICE: Choros e alegrias... 

EMMA: [Risada] Exatamente. Quando a gente se esforça pra fazer um sarau, ou 
algum tipo de leitura dramática... Quando a gente se apresenta, é um ponto que une 
a gente, assim, sabe? E a professora sabe levar isso bem. Ela consegue colocar um 
ponto positivo de cada um de nós onde precisa, e com isso a gente desenvolve muito 
bem, as leituras, a reflexão...  

CLARICE: Fora que ela sabe forçar a gente, um pouco, a... Se esforçar realmente pra 
fazer. Por exemplo... Geralmente... Todas as obras que a gente trabalha, ela lança 
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um desafio pra relacionar... É... Ou com uma obra de arte, ou com uma música, ou 
um teatro... Ou com algo parecido. E trazer uma discussão relacionando... Mais de 
uma obra que a gente trabalhou e relacionar a teoria que a gente tá vendo no 
semestre, mas também com as anteriores... E, sei lá... Pelo menos na minha 
experiência eu me sinto muito confortável quando a gente tem que fazer essas 
discussões porque ela se coloca... É... No nível de ouvir realmente o que a gente tá 
falando e valorizar as nossas opiniões. A gente não sente... Apresentando um 
seminário no fim do semestre o tempo inteiro... A gente fica bem confortável pra entrar 
nas discussões... Acho que... Isso proporciona, é... Tanto crescimento pra gente nas 
aulas.  

PESQUISADORA: Que é a verdadeira mediação, né? Porque são dois aqui... três, 
quatro... 

CLARICE: Ninguém está superior ao saber do outro, um está aprendendo e mediando 
conhecimento um para o outro. Vejo isso uma grande diferença de quando eu aprendi 
literatura no ensino médio e aprendendo literatura na sala de aula, aqui, né... Como 
foi diferente, porque eu não tinha mediação... né. Era a professora apresentando o 
livro, a gente lendo resumo na internet, estudando a forma, tipo... O esqueleto do livro 
para o vestibular, no máximo e.... acabou. Era isso... No máximo a gente declamava 
um poema, ou uma coisa na frente da sala de aula. Mas não havia mediação, não 
havia discussão... Não havia troca de conhecimento, não havia... Foi o que Dylan 
falou, né, cada um trazer o seu entendimento sobre a obra, né. Completando isso... 
Eu não tinha isso, antes. Foi totalmente novo pra mim quando eu cheguei na 
faculdade.  

DYLAN: A literatura... ela é como se fosse... Uma segunda vida, né? Então tá lendo 
ali, parece que o centro da literatura é sempre o drama humano, a humanidade, 
enfim... E... Quando... A leitura, a literatura é o símbolo disso, né, do drama humano, 
da humanidade, enfim, até mesmo na comédia ela é o símbolo disso. E... É, isso... 
Ler é ter contato com a essência humana, de certa forma... E isso humaniza a pessoa. 
E... Como... Isso nota também pelo curso, pelo grupo que se formou... É, como é uma 
segunda vida, parece que todo mundo aqui tem reminiscência de memórias próximas. 
Por exemplo, todo mundo viveu a mesma segunda viva, a terceira vida... Quarta vida... 
Cada livro é uma vida a parte. Acaba que isso gera uma comunhão da mesma forma 
que, sei lá, as pessoas que vão pra guerra junto, não é? Elas vivem em comunhão 
por viverem um fato comum, né, muito...  que... 

CLARICE: E não significa só isso, né, ter... 

DYLAN: Exato. 

CLARICE: Ter algo em comum... 

DYLAN: Comunhão, se não me engano... É... Ah, não. Companheiro é aquele que 
divide o pão, é alguma coisa assim... 

CLARICE: É... É... A comunhão é quando as pessoas que são unidas, elas têm 
praticamente tudo em comum, né... E a gente tem pra gente... Quando o assunto é 
literatura, a gente tem tudo em comum. A gente lê os mesmos livros, as mesmas 
obras... Mas cada um... 

DYLAN: Divide experiências comuns, isso é muito importante... E não é uma 
experiencia assim, é o caminho que eu faço pra voltar para o trabalho... Pra voltar pra 
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casa.  Não é uma experiência, assim, que passa. É só... É um negócio que acontece 
com fortes emoções, fortes reflexões... Todo livro é mais ou menos isso, ele... Para 
obter a fruição, mesmo, ele tem que criar uma cisão na tua personalidade, uma cisão 
em quem você é e tudo mais... Então é um negócio extremamente forte. Não sei se 
dá pra comparar com passar um momento de guerra, ou alguma coisa do gênero, ou 
uma catástrofe, né... 

CLARICE: Um conforto, né? A gente tinha lido uma vez sobre isso... Sobre trazer 
confronto e conforto na literatura. 

DYLAN: Sim... É, então... É... É mais ou menos por aí. E... É nesse conforto, nesse 
conflito, aí que tem, é que a gente se aprofunda no texto e traz pra si o texto. Então o 
texto cria uma significância pra gente e, de certa, a gente compartilha, aqui isso... Já 
é comum. 

JOANNE: Até porque a gente quebrou muitas das nossas timidezes, juntos, assim, 
né? Porque a cada texto novo, a cada livro novo, a gente tem a sensação de alegria 
e meio que de medo: o que essa professora louca vai inventar agora? Porque a gente 
já teve que fazer leitura dramática, meio que gritando, num corredor cheio de sala de 
aula...  Do pessoal dos outros cursos saírem da sala no fim da aula olhando pra gente 
com cara muito feia, assim. Ou de trancar a escada do segundo andar, do C4, lendo 
um trecho da Odisseia encarando quem passava. Foi algumas experiências... Né, no 
limite além do sinistro, do traumatizante, mas foi extremamente interessante.  

CAPITU: Mas essa discussão sobre... A literatura sensibiliza o homem... A mulher. A 
gente discutiu isso em três aulas passadas, e é muito interessante a gente ficar... 
pensando sobre isso, né, porque... A literatura, como o Dylan disse, ela aborda, traz 
essa temática universal do humano, esses conflitos internos. Só que também, cada 
um recebe a obra, e se relaciona com a obra de uma maneira diferente. Então a 
experiência é comum, só que o acontecimento é individual. Então, é... A literatura 
sensibiliza, só que então sensibiliza de jeitos diferentes, né?   

PESQUISADORA: E aí ela se torna uma experiência diferente para cada um de vocês, 
né? 

CLARICE: Por isso é tão importante a troca.  

PESQUISADORA: Exatamente.. 

CLARICE: Porque... A mesma experiência que eu tive com aquele livro não é a mesma 
experiência que a Capitu teve, que não é a mesma experiência que o Dylan teve... 
Por isso que forma aquele 3D do livro...Porque aí... Vai completando, vai trazendo as 
várias faces daquele livro. E as faces são infinitas. 

PESQUISADORA: Eu gostaria que vocês colocassem mais alguma coisa sobre o que 
ela colocou, e o que Capitu também falou... Como que as experiências de mediação, 
de leitura, no decorrer da... Desse caminho de aprendizagem de vocês, ocorreu? 
Como é que foi? Como foi a mediação na escola, que você estudou? 

ADÉLIA: Então...É meio complicado falar sobre a escola que eu estudei, porque faz 
um tempinho já... Eu sou um pouco mais velha, é... Então, eu realmente não lembro 
das aulas, é...Se eu tive literatura, eu provavelmente não tive, porque eu não  lembro. 
Então, é... Quando eu entrei na faculdade, de letras, eu entrei pra estudar gramática. 
Não imaginei que tivesse tão forte essa parte de literatura, né? E quando eu participei 
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da primeira aula com a professora, eu fiquei impressionada... Caramba, que negócio 
legal. Porque era muito diferente daquilo que eu imaginava, assim, sabe? A liberdade 
que a gente tinha de poder expressar nossas vozes, de poder falar sobre o que a 
gente tinha percebido do texto, do livro, falar sobre como a gente entendeu e aquilo 
era muito legal.  E, além disso, a gente aprender também, de quem conhece, de quem 
sabe mais, de quem tem uma base. E isso me surpreendeu, positivamente. E a gente 
não se prende... O fato da gente não se prender a escolas literárias, de fazer todo 
aquele início, meio e fim, de todas elas... A gente vai aprendendo na experiência, de 
como era feito... Isso mexe muito, assim... Não sei. Não sei se é porque... eu... para 
mim é como se eu estivesse tendo a minha primeira experiência, é... Com... Com... 
Com estudar literatura.... 

PESQUISADORA: Leitura do literário... 

ADÉLIA: É... Isso mexe muito comigo, assim, é... às vezes eu vou pra casa e fico 
pensando, e eu vou e estudo à parte, assim. Por mais que eu sou meio tímida e não 
demonstre muito, mexe dentro de mim, assim. Mexe com o meu conceito sobre várias 
coisas, mexe com meu conceito de vida, sobre várias questões. Então... Pra mim, é 
bem forte, assim. São experiências bem fortes. 

PESQUISADORA: E que não viveu antes, de estar aqui...  

ADÉLIA: Não... 

PESQUISADORA: E você, Paula? 

EMMA: Eu... Bom, durante o ensino médio eu tive boas aulas de literatura, não posso 
reclamar. Claro que não é a mesma coisa que estar aqui no curso. Realmente, a 
professora mostrou diversas possibilidades de mediação que eu não imaginei que 
seria possível, digamos assim. Então... Durante o ensino médio, a gente tinha leitura 
do livro, mas não chegava a ser uma discussão aprofundada e tudo mais. Era tudo 
pra ser um trabalho depois, ou... Algo que seria apresentado para a direção do colégio 
para eles verem que a gente estava fazendo alguma coisa.  

PESQUISADORA: E você classificaria isso como mediação, ou não? 

EMMA: Não...  

PESQUISADORA: E o que seria mediação... Pra você? 

EMMA: Eu não sei, porque mediação pra mim é muito mais do que eu tinha. Eu 
também não tenho o conceito, assim, pra definir realmente, mas... Eu vejo que aquilo 
que a gente fazia aqui, era totalmente diferente do que a gente fazia lá. Então... Não 
tem nem comparação. E quando eu entrei aqui na faculdade, eu tinha entrado pela 
literatura, mas eu não achei que seria tão difícil como estava sendo. Meu primeiro 
período foi bem estressante, foi tenso, foi difícil, mas... Segui em frente, com as ideias 
loucas da professora, realmente... Porque eu não tinha essa liberdade que nem a 
Adélia comentou de me expressar tanto assim na sala de aula no ensino médio. E eu 
sempre fui muito reclusa, então pra mim, quando a professora chegava e falava assim 
“o que você achou desse texto, Emma?”. Eu congelava, eu ficava... eu não sei, eu não 
tenho nenhum tipo de ideia. Eu não estava pronta pra me expressar. E agora, com o 
decorrer do tempo, já faz uns dois anos, eu já estou me acostumando com essa ideia, 
agora eu consigo contribuir com minhas ideias.  
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ADÉLIA: E assim, parece que a gente começa a formar o nosso pensamento crítico 
sobre a obra, sobre as coisas, né? 

CLARICE e EMMA: Exato! 

CAPITU: Mas vocês não acham que a professora parou um pouco com essa 
pergunta? 

JOANNE: Porque agora a gente se manifesta mais... 

CLARICE: A gente fala na lata... Não espera mais ela perguntar. 

JOANNE: A gente se corta, na verdade... 

CLARICE: Mas é porque antes, principalmente no primeiro período a gente era muito 
inibido... De dar a nossa opinião. Ficava, “ai,, vou falar meu argumento pra alguém 
que entende melhor”... É... Tinha medo de falar alguma coisa. 

EMMA: É, medo de falar alguma coisa errada e começasse a ser julgada. 

JOANNE: Às vezes eu... Às vezes eu acho que tem uns que estão mais quietos, e às 
vezes eu estou, ou a Carol ou a Clarice, que tá com aquela cara de “eu estou 
formulando meu pensando pra eu não falar besteira”... Aí ela deixa quieto, mas ela 
puxa mais a gente quando ela vê que, tipo... Sei lá, O Juliano não abriu a boca faz 
cinco minutos... A Emma não fala faz um tempo... Né? Tá mais voltado pra isso, mas 
eu não sei vocês, mas o mais importante, uma das coisas mais importantes em 
relação às mediações que eu não tive na maior parte das minhas professoras durante 
toda a vida, não importa em qual matéria, é a paixão com que ela fala de alguns 
assuntos. Porque às vezes... Vou ler um texto, e eu fico bem desanimada. Mas daí a 
professora começa a explicar, com tanta paixão, sobre o texto, sobre isso, sobre 
aquilo, que eu só paro e meio, tipo...  

PESQUISADORA: Será que é tudo isso, mesmo?  

JOANNE: É, vou ter que ler... 

CLARICE: É, vou ter que ler de novo... Porque eu não vi isso que ela falou. 

ADÉLIA: Eu achei que, no primeiro período... Uma vez ela falou que a aula de 
literatura, não sei se em Harvard, em alguma universidade... Era considerada como 
arte, né. Então ela disse que “isso aqui é uma aula de artes”. E isso me marcou, assim, 
porque você realmente a gente se sente numa aula de artes, assim, são artes, são 
expressões. Eu que sou muito tímida às vezes eu tenho que me expressar de maneira 
teatral, é difícil, mas é bom. 

CLARICE: Sobe na cadeira, Adélia!! Declama, Adélia!!  

JOANNE: GRITA!! 

PESQUISADORA: E você, Emília? Como é que foi a sua trajetória, com relação à 
leitura, mediação...? 

EMÍLIA: Vamos lá... Então.  A... A minha mãe é professora de português, não de 
literatura, mas ela também fez letras aqui na UNIVALI. E... Ela sempre teve muita 
paixão pela literatura, sempre gostou muito de ler. Sempre me incentivou muito a ler 
na infância, e... Quando eu estava no ensino médio, eu gostava demais das aulas de 
literatura, gostava de português, mas gostava mais de literatura. E... Eu resolvi fazer 
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letras. Mas... A questão da literatura no meu colégio, era... Eu gostava muito, eu 
gostava muito de saber sobre as obras, sobre o enredo, de saber quais as 
características... Mas eu via que lá era tudo, tipo... Eu não vou te dar uma aula de 
literatura, eu vou te dar uma aula sobre como passar no vestibular através deste livro. 
Então em uma aula, assim, a professora explicava enredo, explicava qual é... 
Pertencente a qual movimento literário esse livro era, algumas características... “Ah, 
ele é naturalista, ele vai falar mais sobre.. A natureza do homem”, coisas desse tipo, 
coisas que deveriam ser lembradas para fazer a prova, assim. Eu não via tanto essa 
paixão, assim, como a gente vê nas aulas da professora. E eu também não via essa 
questão de fazer a gente pensar. Porque uma coisa que a gente faz muito nessas 
aulas é pensar. A coisa que a gente mais faz é pensar. Quem dera fosse só ler, assim, 
esse monte de texto, mas acho que pensar gera mais cansaço, que exige mais e que  
faz com que a gente tenha que produzir uma opinião nossa, assim. A gente faz muito 
texto, muita resenha que é basicamente... não é só resumir o texto, é... “ah, o texto 
fala sobre isso e eu achei isso por causa disso que se relaciona com isso”... e você 
tem que ligar várias coisas, a questão de relacionar as coisas é muito forte, assim, 
nessa matéria, e... eu acho que é isso. 

PESQUISADORA: Muito bem. E com relação ao que você falou que era arte, é... qual 
é... como é que vocês veem essa questão do estético, arte... como é que é trabalhado 
isso? Como é que ficou em vocês essa questão, o livro é um objeto estético? Em 
que... como que vocês classificam isso? 

EMÍLIA: Bom, a partir do momento que eu vim para o curso de Letras ficou bem óbvio 
que literatura pertence à arte e não pertence à Língua Portuguesa. Uma vez a gente 
teve meio que uma mesa redonda com alguns professores, alguns devem lembrar, 
deve ter sido no Bloco F, enfim. Vários professores se juntaram e em algum momento 
um deles perguntou: “Então, pessoal, literatura se encaixa em Língua Portuguesa ou 
se encaixa em artes?”. E muita gente considerou como Língua Portuguesa, assim, até 
alunos do curso de Letras. Eu pensei: “Bom, se for pra encaixar em um desses dois é 
arte”. Aí a professora explicou que sim, que é arte, ela não tem a ver com a Língua 
Portuguesa só porque é alguma coisa escrita. Então, naquele dia foi meio que... 

CLARICE: Um divisor de águas?  

EMÍLIA: Também um divisor de águas e também como se... é tão óbvio, tipo, a gente 
não podia pensar numa coisa tão óbvia, não tinha visto algo tão óbvio. E... a partir 
daquele dia, assim, eu acho que eu pelo menos comecei a encarar de uma maneira 
mais séria, de uma maneira mais bonita as aulas.  

PESQUISADORA: E a experiência estética que você pensa... 

EMMA: Dylan.  

PESQUISADORA: Capitu, Dylan... O que seria? Então, se ele é um objeto estético... 
a... essa mediação... ela seria uma experiência estética? Em que... Como que vocês 
veem isso nas aulas? 

CLARICE: Eu acho que nem sempre. Eu acho que às vezes o professor pode até 
tentar mediar a obra, mas nem sempre ele vai conseguir fazer... um... trazer ele como 
objeto estético. Muitas vezes o professor pode chegar aqui, dar o livro para todo 
mundo ler e a gente... sei lá, por exemplo, suponhamos que a gente estava lendo 
Mário de Andrade... que a gente leu lá fora... 
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EMMA: Uhum. 

JOANNE: Paulicéia. É.  

CLARICE: A gente poderia muito bem ter lido todos os poemas do Mário de Andrade 
na sala de aula e discutido, mediado o que a gente achava sobre ele. Fechou, ok, 
discutimos o livro. Mas não, a professora chamou a gente para ir lá pra fora declamar. 
Tipo, eu comecei a aula dizendo que eu detestei todos os poemas dele, que eu não 
entendi bulhufas, que eu achava um saco e sai da aula falando: “Nossa, que incrível!”. 

[Turma ri].  

EMÍLIA: Adorei. Nunca critiquei! 

CLARICE: Nem sei quem falou mal... 

CAPITU: Mas uma coisa que eu tenho muito forte pra mim é que a literatura é um 
objeto artístico e estético que tem que ser apreciado como obra de arte.  

CLARICE: Sim, ela é, né? Mas não é todo professor que sabe passar isso... 

CAPITU: Então, daí o que tu vai... é... não gosto de usar a palavra “fazer”, mas o que 
tu vais fazer com aquilo é outra coisa, daí é a mediação, né? Então a mediação junto 
com esse objeto artístico que é a literatura, ela pode ou não promover uma experiência 
no estudante. 

DYLAN: O Aristóteles definiria inclusive... define na verdade o teatro e a epopeia e 
tudo mais, como obra... como arte mimética, né? E isso aí foi também música, arte e 
tudo mais, então já é negócio... um pensamento clássico que se há um conjunto de 
arte, que a gente pode chamar de arte mimética, a literatura está lá dentro, sem dúvida 
Aristóteles a colocaria lá dentro. E... porque a literatura não dialoga com um discurso 
racional, com um discurso dialético do sujeito, é... ou o discurso retórico. Ela dialoga 
principalmente com uma coisa que vai além da linguagem, vai além do racional, vai 
além desses discursos. É um negócio que dá para a gente chamar assim, algo que 
está ligado à intuição, a emoção, né? E eu acho que é isso o que a experiência estética 
é, é você perceber que tem um momento que descarrilha a razão, entendeu?  E daí 
entra num espaço vazio, vazio de linguagem no sentido que, a partir dali não dá para 
explicar cem por cento do que está acontecendo ali. Uma vida também é inexplicável. 
Então de certa forma também evoca aí quase toda a arte, sentimento de absurdo. Tu 
escutas a música também, tem horas que descarrilha a razão e tu não consegues 
explicar exatamente aquela emoção que tu estás sentindo, né? Tipo, tem músicas 
assim que tu... que tem uma coisa que acontece muito recorrente pelo menos pra mim 
é... Estou escutando certa música e aquilo dá uma saudade de algo que não 
aconteceu ou de algo que não existiu. Então, isso não é uma emoção catalogável, não 
é um sentimento que tu consegues explicar, sei lá, “eu estou sentindo um verde no 
meu coração”, não dá pra explicar isso, entendeu? Tem que ser um negócio poético, 
é... por metáfora, sei lá, enfim. E é para aí que está a poesia, a poesia está muito para 
explicar essas emoções, né? E justamente se o professor chega e tem uma atitude 
racional como se a literatura fosse um sistema fechado e racional, um sistema retórico, 
aí não dá, por causa que o aluno também vai pensar da mesma forma ou não vai 
entender que tem algo além dali. Inclusive voltando à pergunta de como isso 
aconteceu no contexto escolar comigo, eu tive... eu estudei minha vida... minha vida 
toda não, desde a terceira série eu acho em colégio público, no sistema de ensino 
estadual. E... até a oitava série eu não me lembro de ter menção nenhuma a... a nada 
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de literatura. Até a oitava série não teve literatura, não existia. Aí, na virada... eu me 
lembro que das férias que eu tive eu ia muito na biblioteca municipal naquele tempo 
pegava livro já... já lia muita coisa, principalmente da literatura russa, e tudo mais. É... 
eu comecei a ler Crime e Castigo mais ou menos naquele tempo então eu já estava 
avançado porque eu já gostava de ler essas coisas assim... 

EMMA: Pesadas. 

PESQUISADORA: Começou pesado. 

DYLAN: E... é comecei muito pesado realmente. Eu não sabia que era tão pesado 
assim. Eu fui ler por causa que falavam dele pra mim. Daí... 

CAPITU: Mas tu tinhas um incentivador em casa, ou foram teus amigos ou foi sozinho? 

DYLAN: Pior que não, foi sozinho. Eu fui por causa que eu queria ler, aí quando falar 
pra mim que era pesado, que era difícil, daí que eu quis ler mesmo. 

[Turma ri].  

JOANNE: Eu posso! 

DYLAN: Aí quando o bibliotecário falou pra mim: “Mas tu vais pegar esse livro, Crime 
e Castigo?”. Olhou para a minha cara e falou isso, daí eu falei: “Vou, vou sim senhor”. 
Daí peguei e li... 

JOANNE: Só de raiva.  

DYLAN: E só de raiva porque... pra mim não pode me desafiar senão eu vou lá... 
Enfim, aí eu pensei: “Pô, vai ser demais agora o Ensino Médio, agora eu vou falar de 
literatura e tudo mais”. Lei do engano.  

JOANNE: Me identifico. 

DYLAN: Cheguei lá e foi citado algumas vezes assim, bem por cima alguns 
movimentos, o que era Simbolismo, o que era Romantismo, e muito por cima, assim. 
Alguns escritores, muito por cima. Não... não lembro de nada, até porque muita 
dificuldade, os próprios alunos não iam ler e não tinham acesso a esses livros também, 
não tinha uma boa biblioteca, enfim. Tudo conspirava contra o professor e o professor 
também... é... eu tive dois professores e nenhum deles me pareceu gostar muito de 
literatura, eles gostavam muito de gramática e de passar essas coisas assim, e 
ensinar sobre... sei lá... sobre orações subordinadas, coordenadas, mas assim, de 
literatura nenhum dos... quando começava a falar eles ficavam meio com um pé atrás 
assim. E eu lembro de uma vez que foi icônico que o meu professor, acho que era 
segunda... primeiro ano, ele fez um negócio assim que foi muito engraçado assim, ele 
foi realmente... ele chegou na sala de aula e pegou um resumo do Guarani, e ele leu 
de cabo a rabo o resumo do Guarani do começo ao fim do livro. 

EMMA: Nossa! 

CAPITU: A aula inteira? 

DYLAN: A aula inteira. Quarenta... Foram duas aulas juntas, assim, era quarenta e 
cinco minutos no estado. Isso aí dá uma hora e meia mais ou menos dele lendo pra 
gente. Ah, eu dormi, né?  

[Turma ri]. 
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DYLAN: A maioria do pessoal dormiu. E porque não tinha o que fazer, era forçoso, 
porque o cara começou a ler... ele pegou e ele... eu juro para vocês, ele estava assim, 
tinha uma mesa, ele estava em pé na mesa do professor, estava com um papel assim 
e lendo, passava página e lia e lia e lia. E juro para vocês e, a partir dali, ele pegou... 
ele quase que transformou a obra O Guarani num discurso retórico, entendeu? 

[Turma ri]. 

DYLAN: Era quase um discurso retórico mesmo, ele é... assim... tipo, como se ele 
desconsiderasse que a gente precisasse ter contato com a literatura. Claro, O Guarani 
é um livro difícil, assim, ter um contato. Se eu não me engano é do Romantismo, né? 

PESQUISADORA: Sim. José de Alencar. 

DYLAN: E... por causa disso, pô, Romantismo é um negócio já de alguns séculos, 
acho que dois séculos mais ou menos atrás, por aí. E... é uma linguagem... é difícil 
para o aluno do Ensino Médio, assim, normal e estadual é uma linguagem difícil. Mas 
por que que ele não começou com outra literatura? Por que que eles não achavam 
que era necessária outra literatura? Eu lembro que... poderia usar a desculpa, claro, 
de que não tinha muitos livros na biblioteca, mas tinham alguns livros na biblioteca 
que davam para uma turma, tinham eu acho que do Graciliano Ramos, se não me 
engano. Tinha Vidas Secas se eu não me engano. Se eu não me engano na biblioteca 
tinham trinta exemplares, dava para fazer numa turma, entendeu? Então não apostou 
no aluno e eu acho que ele também não achou que era necessário isso. 

PESQUISADORA: Uhum.  

DYLAN: Então eu tinha... 

PESQUISADORA: Era só informação, né? Não era mediação.  

DYLAN: Eu tive uma... Na verdade eu tive uma anti-mediação... 

PESQUISADORA: Isso mesmo. 

DYLAN: Era para deixar longe da obra, entendeu? É tipo, como essa obra é muito 
difícil, por causa que era isso o que ele estava tentando passar, não precisa ler, eu 
vou dar o resumo para vocês não precisarem ler isso aí, entendeu? Então é uma anti-
mediação, literalmente, né?  

PESQUISADORA: Então, essas vivências que vocês tem aqui, é... para vocês, pelo 
que eu estou percebendo, elas se transformaram em experiência... 

[Vozes da turma]: Sim. Com certeza. 

PESQUISADORA: E que ficarão na memória?  

CAPITU: Eu acredito que quando a professora trabalha essa mediação da leitura do 
literária e a gente, é... nessa relação que a gente tem com a obra de maneira 
silenciosa, de maneira de leitura em grupo, de maneira de... na discussão, de certa 
forma, essa experiência atravessa a gente, isso acontece dentro da gente. Então, 
acho que, por causa disso, a gente leva para a vida, leva isso adiante. 

JOANNE: Realmente, marca a gente, tanto é que principalmente nos primeiros dois 
períodos, assim, a gente era um pouco traumatizado porque a gente pegava... a gente 
tinha mais coisa pra fazer e para se preocupar na matéria de literatura do que em 
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todas as outras cinco juntas, mas era a aula que a gente tinha mais ansiedade para 
vir. Então... 

CLARICE: Uhum! 

PESQUISADORA: Isso é experiência.  

JOANNE: Foi a que mais impactou a gente, assim. 

CLARICE: De certa forma a gente, é... a gente dá a aula daquilo que a gente aprendeu 
na aula. Então eu vejo diferença assim, na hora de a gente replicar isso assim, porque 
eu vou replicar para o meu aluno, eu sei aquilo o que eu aprendi. Então, a forma como 
eu aprendi literatura provavelmente vai ser a forma como eu vou replicar para o meu 
aluno aprender literatura. 

PESQUISADORA: Nossa, isso que você colocou é um aspecto muito importante, né? 
Porque vocês estão fazendo uma faculdade de Licenciatura. Então, além de vocês 
estabelecerem essa relação pessoal encarnada com a literatura, pode promover isso 
que você acabou de dizer, né? Que é realmente relevante, né? 

CAPITU: E aqui no nosso curso, como a Joanne já tinha comentado, a gente meio 
que aprender por temáticas, né? Não por caixinhas determinadas em períodos da 
literatura. Acho que isso é muito interessante trazer para o aluno do Ensino Médio que 
não precisa gravar a escola literária, gravar aquele autor, mas precisa entender que 
aquele autor também está em várias outras escolas literárias, né? Não enquadrar ele 
em uma só.  

DYLAN: É, a mediação eu creio que é mais ou menos assim, tu... é... por ela ser um 
comportamento, uma prática, não dá só para tu teres uma definição teórica dela. É 
como andar de bicicleta, não adianta nada chegar um instrutor e falar toda a parte 
teórica da bicicleta e não estar lá para dar o exemplo e te ajudar a fazer isso. A 
mediação eu creio que seja algo próximo disso, que é algo... como se fosse um 
negócio que... um método, uma prática que se internaliza na pessoa, no... enquanto 
docente, né? E quando ele vai ter contato com a literatura com os alunos, ele externa 
isso ali. Então, tem que ter contato. 

ADÉLIA: Eu acho que quando cria conexão, né? Com por exemplo, o autor, com a 
obra ou cria conexão com o assunto, é muito mais fácil a memorização. Na verdade, 
não vai memorizar, vai compreender, então é diferente. 

PESQUISADORA: Isso, e aí internaliza. 

ADÉLIA: Internaliza. 

CLARICE: E é algo que tu nem precisas esperar o aluno para... é... transparecer isso, 
né? Transbordar isso. Tipo, lá em casa, é... quando eu vou ler livro com a minha mãe, 
a gente às vezes a gente faz as coisas loucas que a professora faz, ou tipo, no estudo 
bíblico a... que a gente estava lendo, acho que era... Cântico dos Cânticos, a gente 
fez umas coisas bem estilo dela assim... “não, a gente vai fazer assim ó”... 

CAPITU: Leitura dramática! Jogral! 

CLARICE: Vamos fazer um negócio assim. Aí a gente já começou a ler que nem a 
professora pede para ler, começou a declamar, a galera já começou a subir na 
cadeira, e tipo assim... necessariamente a gente não precisa esperar ter uma sala de 
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aula para mediar a literatura. A gente precisa ter pessoas ao nosso redor que queiram 
aprender literatura. 

CAPITU: E isso a professora propõe para a gente para que a gente entre ainda mais 
no texto, né? 

CLARICE: Uhum! 

CAPITU: Não é simplesmente mandar a gente subir na cadeira e ler o texto. Mas ela 
faz isso com um propósito que a gente percebe que é que a gente sinta o texto, que 
ele se encarne na gente. 

CLARICE: Que ela faça sentido, né? 

JOANNE: E ela não fica satisfeita enquanto todo mundo não realmente penetrou no 
texto de um jeito ou de outro. Tanto é que às vezes ela faz mais de uma... várias 
dinâmicas diferentes com a gente em cima da mesma obra até todo mundo conseguir 
ter uma perspectiva diferente da que já tinha antes sobre a obra que a gente está 
trabalhando, assim. É... o que me encanta um pouco é a preocupação que ela tem 
com todo mundo realmente... entender o que... a mensagem que ela está tentando 
passar, a discussão que ela quer suscitar com a gente... 

CLARICE: Não se conformar, né? 

JOANNE: Diferente das experiências que eu já tive no Ensino Médio. Eu tive uma 
professora que realmente se importava, que realmente era apaixonada por literatura, 
só que ela só pegou a minha turma no último ano do Ensino Médio. Então tinha eu e 
mais duas pessoas que realmente queriam ouvir e o resto estava: “Tá, tá bom, 
professora, passa o resumo que eu tenho que estudar pra física”. Então, eu acho que 
a mediação positiva é muito importante só que tem que ter uma habilidade muito 
grande porque às vezes o aluno só... já teve tanta experiência negativa que não quer 
mais saber daquilo, né? 

PESQUISADORA: Isso mesmo. Então essa questão da mediação é que faz diferença 
na relação de cada um com a obra que está sendo ofertada. Eu pude perceber aqui 
que pelo menos três disseram que o Vermelho Amargo foi a... uma mediação 
marcante.  

CLARICE: Foi. Foi diferente de todas, né? Ele trouxe algo muito mais sensitivo. 

PESQUISADORA: E por que foi diferente de todas?  

CLARICE: Eu acho que de todas a gente teve sentimentos, a gente entrou no texto, 
mas Vermelho Amargo ele era muito mais intenso, porque ele trazia diferentes 
sentidos... 

ADÉLIA: E parecia mais suave na escrita... 

CLARICE: É! 

ADÉLIA: Mas quando a gente entrou... a gente percebeu que ele era um pouco mais 
denso do que realmente parecia. 

CLARICE: A forma de escrita dele parecia ser mais leve, mas ao mesmo tempo ele 
tinha uma profundidade muito grande naquilo que ele escrevia. Então... 
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CAPITU: Ele escreveu pouco com muito. Tinha muita coisa dentro daquele texto só 
que com uma leitura que a gente achou que ele era raso, a gente achou que era uma 
escrita fácil... fácil nada, tinha muita coisa lá dentro! 

CLARICE: Porque era uma frase... 

EMÍLIA: É como olhar uma poça rasa e você vai pisar nela e afunda. 

[Turma ri]. 

PESQUISADORA: Muito bom! 

CLARICE: É literalmente assim. A gente achou: “Ah, vai ser tranquilo”. Por isso acho 
que, na primeira leitura, a gente não pegou tudo o que a gente tinha para pegar. A 
gente precisou ler uma segunda vez pra gente realmente afundar nele. A gente vê que 
um tomate não é só um tomate, ele não... Dele por exemplo, trazer... uma das coisas 
que eu fiquei muito intrigada e que eu me lembro até hoje é a cena que o menino 
conta do enterro da mãe dele, do cemitério. Nunca... nunca imaginei alguém escrever 
uma cena da forma como ele escreveu, com gostos, tipo, o gosto da terra, o gosto da 
cinza, o gosto da morte. Totalmente diferente, assim, tanto que quando você lê, você 
não pensa que ele está falando da cena de um cemitério, da morte de alguém. Tem 
que ler de novo para entender. Então, tipo, ele foi muita mais...  

EMÍLIA: Ele estava falando sobre isso? Eu sei do que você está falando...  Ele estava 
falando sobre enterro? 

CLARICE: Aham, é. Ele estava falando... 

JOANNE: Quando ele fala... Eu lembro quando ele falava alguma coisa de vela, 
castiçal... 

EMÍLIA: Sim, eu sei exatamente do que ela estava falando. Acabei de descobrir que 
ele estava falando do enterro.  

CLARICE: É, essa cena mesmo. 

PESQUISADORA: E o segundo que vocês gostaram mais foi O voo da Guará 
Vermelha?  

CLARICE: Ah, O voo da Guará Vermelha... 

JOANNE: O voo da Guará é tão fofo... 

EMMA: Vai de cada um na verdade... 

CAPITU: Para mim, foi o Raduan a primeira. 

EMMA: Porque para mim, por exemplo, essa experiência com Vermelho Amargo foi 
importante, mas foi uma vitória minha ter conseguido ler a Odisseia e Os Lusíadas 
inteiro. 

CAPITU: É, verdade! Foi uma vitória interna. 

EMMA: E foi assim, uma superação minha!  

JOANNE: A Odisseia foi assim, a realização da vida! 

CLARICE: Ai, não... Não consegui gostar desses. Eu li mas é que eu não gostei assim, 
não teve nada assim... 
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CAPITU: De fruição. 

CLARICE: Não foi nem fruição, assim. Não influenciou nada na minha vida.  

JOANNE: Qual? Odisseia ou Os Lusíadas?  

CLARICE: Odisseia e Os Lusíadas. Os dois. 

DYLAN: Mas sabe o que que é? Eu acho assim... o meu palpite é..., aquele semestre 
onde a gente leu o Vermelho Amargo e O voo da Guará Vermelha ele foi um semestre 
onde a gente focou mais nesses livros, que eram livros menores e tudo mais, e deu 
mais tempo para a gente reler, ler, entrar. 

EMÍLIA: Realmente.  

CLARICE: É! 

DYLAN: Nesse semestre... no terceiro semestre foi a Odisseia e Os Lusíadas juntos... 

EMMA: Uhum! 

DYLAN: Duas mil páginas praticamente... 

EMÍLIA: Foi pesado. 

DYLAN: Não tinha como a gente entrar totalmente como a gente entrou... 

CAPITU: Foi pesado mesmo. 

DYLAN: Né? Então, por exemplo, eu acho que para ter sido uma mediação boa, é... 
assim, boa no sentido que marcasse bastante a gente no Os Lusíadas teria que ter 
no mínimo um ano... 

CAPITU: Mais tempo, né? 

DYLAN: É, mais tempo. A gente... Então, daí é meio injusto falar... chegar e... Ah, não, 
que eu gosto muito do Os Lusíadas e da Odisseia, já tinha lido Os Lusíadas e eu sou 
fã e eu sei que o livro ele tem muito para absorver e até... Eu acho que uns dos livros 
que passou mais batido para a gente justamente foi Os Lusíadas, a Odisseia... 

CLARICE: É porque a Odisseia a gente teve mais tempo, né? 

DYLAN: É, a Odisseia teve mais tempo, a gente entrou bastante... 

ADÉLIA: Foi no final de 2018, né?  

DYLAN: Sim. Os Lusíadas teve gente que... principalmente quem estava mais 
atarefado no final do semestre não conseguiu nem terminar o livro, né? Então foi um 
negócio assim que... pô, complicou, né? E aí, vocês se lembram que... acho que foram 
nas cinco ultimas aulas... ou algo por aí que a gente entrou no Os Lusíadas, então 
não dava tempo assim para a gente ter entrado legal na coisa, né? 

CLARICE: Uhum! 

CAPITU: Mesmo assim a professora, é... acho que ela viu que faltava tempo e mesmo 
assim ela propôs vídeo... a produção do vídeo... 

DYLAN: Uhum. 

CLARICE: Ah, sim. 
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CAPITU: Não, esse foi para a Odisseia. 

DYLAN: Esse foi para a Odisseia. 

CAPITU: Mas ela propôs aquele banquete literário com Camões que foi muito legal. 

CLARICE: Pra gente discutir... Ai, foi uma mediação muito top. 

DYLAN: Sim.  

CLARICE: Só tinha mulheres no baquete literário. 

JOANNE: Os homens nos abandonaram.  

DYLAN: É, porque... foi o último... acho que aquela foi a última aula ali, né? 

CAPITU: Foi, foi a última aula. 

CLARICE: Foi. 

DYLAN: Então, para ver como que foi um negócio que quase no muro... 

CLARICE: Foi mais corrido Os Lusíadas. 

PESQUISADORA: No limite. 

DYLAN: No prazo, foi no limite. 

ADÉLIA: Não, não foi a última, porque teve a prova depois. 

CAPITU: Ah, foi a penúltima.  

JOANNE: Foi a penúltima porque a professora estava pegando no seu pé porque não 
tinhas ido no banquete. 

DYLAN: Sim. É então, daí teve o... teve essas duas últimas que foram dedicadas a 
isso, né? Teve o diálogo e tudo mais. Acho que teve uma antes onde a gente tentou 
entrar no texto falando sobre o que acontecia ali na história... a história, enfim, das 
coisas... 

Emma: Apontar só alguns acontecimentos principais. 

DYLAN: É, então. Então, foi um negócio assim que... Mas eu acho que... pô, tinha 
tanta capacidade. Outro negócio que... E com isso eu aprendi que a mediação é 
melhor... é... ter mais tempo para reler e tudo mais, para dar aquela reflexão para o 
aluno. É melhor fazer... é... 

CAPITU: Pouco. 

DYLAN: Pouco, né? Fazer muito com pouco, do que pouco com muito. Porque daí 
complica fazer... assim, pegar um livro tão denso quanto a Odisseia ou quanto Os 
Lusíadas e praticamente lê-los... é... em seis meses só, é dose, foi complicado 
mesmo. 

PESQUISADORA: Você fez uma colocação importante aí, né? A tua concepção de 
mediação. Qual seria a sua concepção de mediação? 

CAPITU: Bom, a minha concepção de mediação do literário é primeiro o professor se 
colocar entre todos. Então ele é uma pessoa que discute junto ao aluno, que escuta o 
aluno, mas que também que provoca o aluno. Ele não dá respostas prontas, mas quer 
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que o aluno pesquise, que trilhe seus próprios caminhos e que também faça a sua 
leitura, né? Mas ele é aquele que vai tentar promover de alguma forma uma 
experiência e é por aí que eu penso que é a mediação. 

PESQUISADORA: Uhum! Você, Carol? 

EMÍLIA: Hmmm, mediação literária eu diria que não... não é uma explicação da obra, 
é... uma forma de cativar o aluno quando ele já está... Ela tem partes, ok? Primeiro 
você apresenta o livro, uma boa mediação literária seria apresentar o livro, cativar o 
aluno. Enquanto ele estiver cativado, estiver lendo, incentivar cada vez mais. E... por 
fim, perguntar o que você pensa, vamos discutir sobre isso, o que você achou sobre 
isso. Ir produzindo no aluno a capacidade de pensar assim... um senso crítico e ao 
mesmo tempo também ir explicando as coisas, sabe? Para o aluno não assim, chegar 
as suas conclusões, mas que não tenha muito cabimento, assim... e dando aquela 
orientação. Para mim, isso que é uma boa mediação literária.  

PESQUISADORA: Mostrar o caminho, né? E você? Que que você...  

CLARICE: Ah, eu vejo o mediador quase como um psicólogo, assim, dentro da sala 
de aula, que ele tem que... ele precisa passar uma mensagem mas ele não pode, é... 
ser direto nessa mensagem. Ele precisa trabalhar nas entrelinhas com os alunos para 
que os alunos consigam captar essa mensagem, para que os alunos consigam 
desenvolver aquilo, é... sem... foi como a Capitu falou, sem dar resposta pronta, né? 
Ele tem que apontar diversos caminhos e os alunos tomarem suas decisões. E eu vejo 
que é um exercício que precisa muito jogo de cintura para o professor, porque até... 
se a gente pensar assim numa turma de oito, dez alunos, não é tão complicado fazer 
uma mediação literária, fica mais fácil de acompanhar o processo de... de mediação 
de cada um. Mas agora eu estou fazendo uma mediação literária com quarenta 
alunos, com trinta, é muito mais complicado, né? Eu já acho complicado para a 
professora acompanhar o meu processo de... de mediação com o processo da Capitu, 
com o processo do Dylan, com o processo da Adélia, imagina acompanhar esse 
processo com trinta alunos, né? E conseguir fazer com que... com que esses trinta... 
é... entrem na obra. Então eu vejo que é um exercício de... não é aleatório, essa 
mediação não é improviso.  

PESQUISADORA: Uhum! 

CLARICE: Eu vejo que a mediação ela é muito estratégica, ela é intencional. As 
perguntas que a professora faz não saem da caixinha do nada, assim, ela é muito 
intencional no que ela quer gerar do aluno, no que ela quer cativar do aluno, para que 
o aluno exerça. Então eu vejo que a mediação ela é o trabalho do professor com o 
aluno, não o professor para o aluno e nem o aluno para o professor, mas os dois 
juntos, né? O professor depende do aluno, como o aluno depende do professor, assim. 
Eu vejo que é uma “codependência”, precisa dos dois para acontecer. 

PESQUISADORA: É o que ela fala lá, né? Interação, né? Interação. 

DYLAN: Uhum. 

CAPITU: Só um adendo que essa pergunta... essas perguntas que a professora faz 
pra gente não é como pergunta e resposta... 

CLARICE: É! 
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CAPITU: É mais uma pergunta para provocar, você pensar, do que já para você 
responder. 

CLARICE: É uma retórica, assim, que fica no ar... E tem que... ir formulando na tua 
cabeça... E chega na outra semana vocês ainda estão pensando. 

EMMA: Ah, sim! 

PESQUISADORA: E você? 

JOANNE: Mas, quando ela entrega elas impressas, assim, para a gente olhar, 
começar a discussão ou para trazer na próxima aula, é mais tranquilo. Agora, quando 
ela vem do nada, parece que veio divinamente até ela, aquela pergunta, e aí ela olha 
para você, eu, às vezes, tenho momentos tipo... “ah... então... é... eu...” isso e aquilo 
e tem que relacionar e... calma, qual é o meu nome? De vez em quando dá umas 
confusões meio assim... 

PESQUISADORA: Uhum.  

JOANNE: Sabe? Mas é bem interessante. 

PESQUISADORA? E a mediação então para você seria o quê? Tendo em vista tudo 
o que foi feito durante esses dois anos que foram mediações, você entende essa 
palavra mediação como o quê? 

JOANNE: Então, eu acho que eu não tenho muito o que acrescentar, porque a Clarice 
e a Capitu meio que condensaram, assim, o que eu poderia... a minha mediação de 
mediação. Então... 

EMMA: Uhum. A ideia geral. 

CAPITU: Eu tenho uma coisa para acrescentar! Eu acho muito importante para o 
professor como mediador primeiro tentar encantar o aluno. Acho que encantamento é 
uma palavra-chave para mediação também.  

CLARICE: Conquistar, né? 

JOANNE: Isso é verdade. 

CLARICE: Tirar aquele bicho de sete cabeças do livro para, depois, o aluno ir 
descobrindo as coisas. 

JOANNE: E não adianta chegar e: “Vamos fazer tal atividade nesse livro!”. Aí os 
alunos vão olhar pra ti: “Aham...”. 

CAPITU: Porque sem encantar o aluno para a obra ele não vai entrar no texto, ele não 
vai querer aquilo com... 

CLARICE: Mas vai mediar sozinho, né? 

JOANNE: Sim. 

PESQUISADORA: E o que seria encantar para você? 

EMMA: Encantar? 

PESQUISADORA: Que ela falou ali. 

EMÍLIA: Cativar, para mim. 
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PESQUISADORA: Hm? 

EMÍLIA: Cativar. 

EMMA: É, conseguir conquistar o aluno. 

PESQUISADORA: E como faz isso? 

EMMA: Boa pergunta. 

CLARICE: Como a professora faz isso? 

CAPITU: A professora faz isso aqui na sala de aula com todas aquelas estratégias de 
leitura, eu penso, né! Para a gente tentar entrar no texto também por essa via da 
oralidade, de sentir o texto oralmente. 

ADÉLIA: Eu acho que tem o direcionamento dela, vem da parte do professor, mas 
parte também da permissão de deixar o aluno participar, deixar o aluno se envolver, 
assim. E chamar cada vez mais a penetrar na obra, entrar na obra de uma forma mais 
intensa, não ficar no raso. Eu como acho que... é como a Capitu falou de instigar, 
provocar, fazer aqueles questionamentos em que provoquem, sabe? Tira da tua zona 
de conforto e te coloca a pensar, te coloca a ir um pouco mais além. 

JOANNE: Mas isso é consciente, é um esforço consciente do professor. Eu acho que 
boa parte do trabalho também é meio que subconscientemente, assim. Porque já tive 
experiências de ter aulas com um professor e dava para ver, assim, por algumas 
atitudes, que o professor não estava apaixonado pelo que ele estava ensinando. E é 
uma experiência completamente diferente mesmo que façam as mesmas dinâmicas, 
as mesmas estratégias, as mesmas atitudes, dentro de sala de aula, são diferentes 
de tu estares tendo aula com um professor e você percebe que o professor está 
apaixonado por aquilo. Você começa a se sentir tão agitado até meio incomodado 
com aquilo que você quer saber por que que o professor está tão apaixonado por 
aquilo e isso dá mais vontade. E não só apaixonado pela obra, acho que apaixonado 
pela própria mediação... 

CLARICE: Uhum. 

JOANNE: Sim.  

ADÉLIA: Eu acho que tem uma certa diferença aí. 

PESQUISADORA: Tem, tem. 

CLARICE: A professora acha o máximo cada mediação. 

ADÉLIA: Cada... É quase como se fosse uma vitória, assim, de conquistar todo 
mundo. 

JOANNE: Ela se anima tanto... ela se animou tanto que: “Vamos ler na escada?! Sim! 
No meio do horário de saída?”. E a gente vai. 

CLARICE: Ela constrange a gente com o ânimo dela... você se sente constrangido 
com o ânimo dela. E aí você... nossa, devia ter me sentido animada que nem ela 
estava... vamos nos animar então! 

[Turma ri]. 
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PESQUISADORA: Muito bem. É... dessa forma então vocês podem dizer que vocês 
se transformaram com essas mediações?  

CLARICE: Nossa, demais! 

PESQUISADORA: Se apaixonaram pela literatura? 

CLARICE: Adélia, comente sobre isso... 

PESQUISADORA: O que que vocês acharam para encerrar aqui a nossa... o nosso 
encontro de hoje. Podem fazer alguma consideração nesse sentido, o que essa 
mediação fez com vocês e com a literatura. Vocês estão se sentindo como uma 
sociedade literária?  

JOANNE: Eu acho que nos tornamos pessoas muito mais estéticas e fruitivas. Eu 
lembro que eu estava lendo o... um texto... alguma coisa até numa rede social, uma 
coisa bem informal que um menino escreveu e eu fiquei tipo: “Hmmm, mas isso aqui 
está... não sei... essa estrutura está esquisita ou então não tem muita fruição. E aí eu 
me parei e fiquei tipo: “Gente, eu não estou na aula de literatura... por quê? Como?”. 
Assim, sabe? Eu acho que isso entra de um jeito que não dá pra dissociar.  

PESQUISADORA: Uhum. O que mais? Quem quer fazer alguma consideração? 
Podem fazer, aí nós podemos encerrar.  

DYLAN: Acho que o livro... os livros que valem a pena serem lidos são os livros que 
ao final você fala assim: “Esse livro mudou a minha vida.”  

CLARICE: Uhum!  

DYLAN: E... acho que a gente leu bons livros, né? Livros excelentes inclusive. E... o 
jeito que a gente entrou fez com que a gente, com alguns deles, absorvesse assim 
até quase o osso do livro, entendeu?  

[Turma ri].  

DYLAN: A gente só deixou de fora o osso... 

CLARICE: A gente discutiu, acho que foi Raduan Nassar, Raduan Nassar, a gente 
teve tretas, bastante assim. A gente discutiu porque achava que era uma coisa e 
depois achava que era outra... 

DYLAN: A gente realmente... 

CLARICE: A gente foi na obra. 

DYLAN: O Raduan Nassar ali foi um livro que realmente acho que não sobrou... só 
sobrou os ossos, né? Só, porque o resto a gente conseguiu consumir, entrar realmente 
no livro, né?  

CLARICE: Discutir. 

DYLAN: Então, acho que sem dúvida mudou a nossa vida, isso aí transformou a nossa 
vida, transformou o que a gente... quem nós somos e tudo mais, né? Como a gente 
encara as coisas, como a gente encara a vida. Pelo menos eu estou falando por mim, 
né? Não sei se as minhas colegas acreditam também nisso, mas por mim pelo menos 
sim. Toda vez que... todos os livros ali mudaram meu jeito de ver o mundo. Então... e 
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eu acho que esse é o objetivo da literatura e é por isso que a gente está aqui e é por 
isso que a gente acredita em ser professor de literatura, né? Senão...  

PESQUISADORA: Muito bem.  

CAPITU: Eu... aqui no curso de Letras, antes de entrar aqui, eu tinha uma visão 
totalmente do que era literatura e, entrando aqui, rompi com muito preconceito, com 
muito conceito. Então, é interessante a gente ter esse movimento aqui no curso de 
Letras, ainda mais com uma professora que tem esse tipo de mediação, até para... 
que, na nossa futura caminhada profissional, que nós sejamos... é... aquilo que nós 
fomos provocados a ser aqui, né? Então, mediadores de leitura... tomara que a gente 
seja isso no futuro também com os nossos alunos.  

PESQUISADORA: Paula?  

EMMA: Não... está bom assim, acho que é isso. 

EMÍLIA: Acho que sintetizou bem. 

ADÉLIA: É.  

CLARICE: Foi... foi... não sei, mas para mim foi marcante porque eu entrei sem 
esperar nada. Eu literalmente não esperava nada, só esperava da aula de gramática 
que eu sabia que eu ia ficar traumatizada com aula de gramática. Mas com aula de 
literatura eu estava tipo assim... o que for vai ser porque eu não sei o que esperar de 
uma aula de literatura... foi muito assim: “O que tem numa aula de literatura?” “Não 
sei, porque nunca tive uma aula de literatura”. Então, tipo, uma coisa eu sabia que eu 
ia ter que ler, isso eu sabia... 

[Turma ri]. 

CLARICE: Se eu não tivesse que ler eu já ia achar estranho... 

DYLAN: Começar a achar estranho, né? 

PESQUISADORA: Haveria algum problema. 

CLARICE: Tem alguma coisa errada aqui. Mas uma coisa eu sabia que eu ia ter que 
ler. Mas eu achei que mais me... é... me mudou... que eu levei para a minha vida foi 
não me conformar... é... com uma única visão das coisas, não me conformar com uma 
única leitura, assim, que é algo que hoje quando eu vou ler os livros que eu decido ler, 
que eu quero, que eu faça a mesma coisa, assim, que eu não me conforme com uma 
única leitura, com uma única impressão que eu tive daquilo. “Não, espera, eu quero 
ler de novo! Eu quero pensar sobre aquilo”. É... eu vejo que... o que mudou muito em 
mim foi justamente isso, esse senso crítico, tipo... eu tenho liberdade para ter um 
senso crítico sobre aquilo que eu estou lendo, eu preciso ter um senso crítico por 
aquilo que eu estou lendo, eu posso fazer isso, eu posso ruminar, eu posso pensar, 
argumentar sobre a obra. Eu acho que essa abertura e... é... essa abertura que a 
professora deu e a forma como ela foi moldando isso ao longo dos semestres com a 
gente... é... me deu hoje uma liberdade muito grande para argumentar sobre aquilo 
que eu leio e para buscar mais aquilo que eu estou lendo, né? Não me conformar com 
o raso. 

PESQUISADORA: Muito bem. É isso?  

ADÉLIA: É isso!  
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PESQUISADORA: Muito bom. Eu quero agradecer a vocês porque é... a nossa 
intenção, né? Minha e da professora é realmente... é... pensar sobre como levar esse 
processo de mediação e que transforme realmente em experiência tudo aquilo que 
vocês leem e que provoque essa mudança de comportamento. É muito bom ouvir 
você dizer: “Bom, o que a gente faz com a literatura? Não sei, nunca tive literatura.” E 
pelo que vocês falam, agora, né? É que de repente parece que isso se tornou o centro 
e o foco... 

[Todos concordam]. 

PESQUISADORA: ...Do curso. Não é? 

EMMA: Com certeza. 

CLARICE: Sem ofensas aos professores da gramática, mas... 

PESQUISADORA: Ficaram todos apaixonados! 

CAPITU: Eu acho que a maioria aqui entrou pela gramática. 

EMMA: Não. 

JOANNE: Não, pela literatura. 

CAPITU: Aqui eu entrei pela gramática. 

ADÉLIA: Eu entrei pela gramática também. 

CLARICE: Eu entrei pela literatura, porque gramática eu sabia que nem em sonho.  

CAPITU: Nossa, entrei super pela gramática. 

CLARICE: Eu fiquei feliz que existia a linguística, existe um meio termo entre as duas. 

PESQUISADORA: E você, Carol? 

EMÍLIA: Eu entrei pelos dois, assim. 

PESQUISADORA: Pelos dois. E você?  

DYLAN: Literatura. 

CAPITU: Ah, então entraram pela literatura. Meu Deus, fui enganada. 

JOANNE: Eu entrei pela literatura porque a minha professora do Terceirão me 
convenceu que não era gramática no curso de Letras, porque eu não queria de jeito 
nenhum por causa da gramática... 

PESQUISADORA: Ah... 

JOANNE: Aí eu comecei a ter aula de linguística, aí eu: “Ah, tá, linguística é legal!”. 

CLARICE: Existe um meio termo. A linguística me encantou porque não é nem 
gramática nem literatura, ela é a reunião dos dois. 

PESQUISADORA: É a língua viva.  

EMMA: É. 

PESQUISADORA: Mas então eu agradeço a vocês. A gente vai ouvir, se sentar lá 
com a professora para analisar e aí... fazer paralelos né? Que a Gabriella está 
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ajudando, fazendo a análise lá dos planos de ensino para a gente entender depois 
porque que vocês falaram: “Ah, esse aqui marcou... esse aqui marcou”, ou colocações 
como essas, né? Como ele fez: “É uma obra que ficou muito pouco tempo para você 
realmente afundar, como afundaram nas outras”. 

CLARICE: Ruminar ela. A gente não teve tempo para ruminar ela. 

PESQUISADORA: Isso tudo é muito importante. E, dessa forma, o processo de ensino 
e aprendizagem com reflexões a respeito do que se faz, só tende a melhorar, não é 
isso?  Então, se for possível... se for necessário, nós podemos fazer uma outra 
reunião? 

[Turma concorda]. 

PESQUISADORA: Para discutir assim, por exemplo, eu achei interessante... agora 
que vocês já pegaram o tom... de discutir o que foi bom em cada uma das mediações 
e o que não foi tão bom, o que... enfim, discutir cada uma das mediações que daí vai 
ficar um registro bem interessante no longo desses dois anos, né? E as obras 
diferentes, e... então a gente poderia fazer um outro encontro com direito a cafezinho 
e bobagens. 

[Turma ri]. 

PESQUISADORA: Tá bom. Muito obrigada, valeu! 

 


