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RESUMO: O presente trabalho refere-se a um estudo acerca de como as práticas de leitura 
literária desenvolvidas a partir do Projeto Institucional de Leitura (PIL) se constituem em 
letramento literário. O Projeto (PIL) apresenta-se como uma proposta de fomento à leitura 
literária, constituindo-se de ações e projetos de leitura diversos desenvolvidos no ensino 
fundamental da rede municipal de Pindobaçu-BA. Nosso estudo objetiva compreender em que 
medida as diversas ações leitoras como sarau literário, círculos de leitura, boca piu literário, café 
literário, parada pela leitura, leitura na calçada, roda literária, piquenique literário, correio 
literário, tertúlias dialógicas literárias dentre outras, propostas a partir do PIL, alcançam as  
escolas tecendo uma rede literária, quiçá, provocando um despertar do interesse pela leitura 
literária. Compreendemos que as práticas de leitura literária inserem-se no campo da 
democratização do conhecimento, sobretudo, o artístico e, precisam comprometer-se com 
aqueles marginados ao longo de uma tradição de leitura elitista e excludente. Nossa proposta de 
discussão embasa-se nas discussões da Sociologia da Leitura, da Estética da Recepção a partir 
das contribuições de Jauss (2005), Chartier (2001) e Poulain (2004) e nas ideias acerca do 
Letramento Literário de Cosson (2012). Caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa, 
descritiva, bibliográfica e documental. Entendemos que o alargamento desta discussão poderá 
propiciar elaborações reflexivas que se consolidem em letramentos literários outros. Pois, 
embora a temática da leitura tenha conquistado lugar nas discussões pedagógicas, os espaços 
formativos e o contexto escolar encontram-se ainda muito distanciados das práticas leitoras, 
sobretudo, das práticas de leitura literária. 
 
Palavras-chave: Literatura. Letramento Literário . Práticas Leitoras. Projeto 
Institucional de Leitura (PIL). 
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A leitura literária é um tema comumente discutido, mas que sempre suscitará 

interesse e espaços lacunares para novas discussões dado à abrangência, os diferentes 

recortes e perspectivas sob os quais se esboça essa temática. Assim, o presente trabalho 

inscreve-se como um desdobramento dessa temática ao reportar-se a um experiência 

local, ainda incipiente, mas que vem demandando um movimento singular em torno de 

práticas leitoras. Trata-se de um Projeto Institucional denominado PIL - Projeto 

Institucional de Leitura - constituído de ações leitoras diversas implementadas no 

contexto do ensino fundamental. O projeto é resultante de uma parceria da Secretaria de 

Educação do município de Pindobaçu- BA com o Instituto Chapada de Educação – 

ICEP3. Propõe a incorporação das práticas de leitura nos processos formativos das 

equipes técnicas e de coordenadores pedagógicos e, a partir daí, a extensão dessas 

práticas leitoras aos professores, alunos e funcionários das unidades escolares. 

O PIL (Projeto Institucional de Leitura) surge de uma compreensão da equipe 

pedagógica da Secretaria Municipal de Educação sobre a importância das práticas de 

leitura nos processos formativos de coordenadores e professores e na inserção destas ao 

cotidiano escolar dos alunos da rede municipal de Pindobaçu. Caracterizando-se, 

portanto, como uma proposta de fomento à leitura constitui-se de ações e projetos de 

leitura diversos desenvolvidos, inicialmente, nos espaços de formação dos 

coordenadores pedagógicos e, posteriormente, estendidas às escolas nos momentos de 

planejamento coletivo dos professores através das formações leitoras4. Institui-se nos 

espaços formativos da rede municipal como uma política de promoção de incentivo à 

leitura. Enfatizando a responsabilidade da escola com a promoção de práticas leitoras 

que provoquem o interesse pela leitura para além da mera decodificação e das práticas 

impositivas escolares. Essas ações leitoras são discutidas, escritas e realizadas, 

inicialmente, no espaço dos encontros formativos dos coordenadores pedagógicos da 

rede municipal. Todos os encontros formativos destinados à discussão da práxis do 

                                                             
3 O Instituto Chapada de Educação e Pesquisa (ICEP) é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público, fundada em 2006, com o objetivo declarado de proporcionar uma formação continuada de 
coordenadores pedagógicos e ações em prol da melhoria da educação pública em algumas regiões do 
estado da Bahia. Atualmente o instituto conta com o apoio do Instituto Natura (Programa Crer para Ver) , 
do Itaú BBA , do Instituto Península  , Concessionária Rota dos Coqueiros (da empresa Odebrecht) , 
da Ashoka , do Programa de Formação Continuada de Gestores de Educação Básica (PROGED) , além 
dos 19 municípios parceiros. 
4 A formação leitora é um momento de leitura realizado no início de todas as atividades formativas da 
rede em que são lidos textos, capítulos ou fragmentos de livros selecionados ou escolhidos pelos 
coordenadores e supervisores  proporcionando um encontro com textos literários. 

6207

Ana
Pencil

https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_da_Sociedade_Civil_de_Interesse_P%C3%BAblico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_da_Sociedade_Civil_de_Interesse_P%C3%BAblico
https://pt.wikipedia.org/wiki/2006
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_p%C3%BAblica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bahia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Natura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_Ita%C3%BA
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Instituto_Pen%C3%ADnsula&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Odebrecht
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ashoka_Empreendedores_Sociais
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=PROGED&action=edit&redlink=1


3 
 

coordenador pedagógico e alinhamento das ações pedagógicas nas escolas, realizados 

quinzenalmente, iniciam-se, impreterivelmente, com a formação leitora.  

Destacamos aqui algumas das diferentes acepções do termo formação para 

definirmos nossa compreensão sobre o mesmo. De acordo com o dicionário Aurélio 

(FERREIRA, 1986, p. 800), formação pode significar, entre outras coisas, “ato, efeito 

ou modo de formar; constituição. Para Severino (2006, p 621) formação é um processo 

de devir humano, mediante o qual o indivíduo constitui-se enquanto ser cultural. 

Portanto, o sentido dessa categoria envolve um complexo conjunto de significados que 

o verbo formar pode expressar : constituir, compor, ordenar, fundar, criar, instruir-se, 

colocar-se ao lado de, desenvolver-se, dar-se um ser. Há pois, um sentido mais rico 

denotado pela voz reflexiva do verbo, como que indicando que é uma ação cujo agente 

só pode ser o próprio sujeito. Dessa forma, afasta-se  de alguns de seus cognatos, por 

incompletude, como informar, reformar e, de outros, por total incompatibilidade, como 

conformar, deformar. Assim, tomamos o termo formação aqui por processo 

constitutivo. 

A formação leitora objetiva a aproximação dos coordenadores pedagógicos com 

textos  e autores literários, canônicos ou não, escolhidos pela supervisão técnica ou 

pelos coordenadores por afinidade; por se constituí em uma leitura desafiante ou por se 

tratar de um autor ou texto não conhecido pelo grupo que suscite curiosidade ou ainda 

como indicação de alguém que já leu e deseja compartilhar a leitura. 

No espaço da escola a formação é desenvolvida nos momentos de planejamento 

dos professores – o planejamento de quatro horas/aulas semanais é iniciado sempre com 

uma formação leitora implementada pelo coordenador pedagógico. Caso algum 

professor se interesse pode desenvolver a formação leitora em sala de aula estendendo 

essa aos alunos. A formação leitora parte de um interesse daquele que participou (seja 

no espaço de planejamento destinado aos coordenadores pedagógicos, seja no espaço de 

planejamento dos professores) e propõe-se ao compartilhamento da leitura com outros 

partícipes do processo educativo. Assim, vai se esboçando a tessitura de uma rede 

literária no espaço da escola que muitas vezes estende-se para seu entorno. É o caso da 

parada de leitura que começa nas salas de aula através da leitura de textos literários e da 

aproximação com determinado(s) autor(es) e ganha as ruas com indicação de leituras, 

autores,  declamação de poemas  envolvendo a comunidade; ou ainda aleitura nas 

calçadas realizada pelos alunos para os moradores do local. 

6208

Ana
Pencil



4 
 

Dessa forma, O PIL – Projeto Institucional de Leitura- surge como um chamado 

da e para a rede municipal de educação de articular a leitura através de ações leitoras 

diversas à prática educativa cotidiana como um compromisso da escola com a leitura e, 

de forma mais específica, como uma iniciativa pedagógica importante de aproximação 

com a literatura. Uma vez que para a maioria dos estudantes a escola se constitui no 

único espaço que possibilita o contato com os textos e obras literárias.  

Entendendo que a aproximação afetiva e cultural com textos e obras literárias 

caracteriza-se como letramento literário e que este apresenta-se como possibilidade de 

democratização do conhecimento artístico-literário, defendemos a responsabilidade 

social da escola em propiciar tempos/espaços de letramento literário, sob pena desta 

eximir-se da democratização dos saberes. 

Esta preocupação em propiciar o letramento literário intensifica-se em relação ao 

município de Pindobaçu, localizado ao norte do estado da Bahia., a cidade de 25 mil 

habitantes não possui livraria, banca de revistas e jornais, não possui cinema nem teatro. 

A única biblioteca existente constituída de livros usados doados pelos poucos 

moradores leitores foi desativada pois, representava mais uma “despesa” 5 para a 

prefeitura.  Dessa forma, há uma dificuldade de acesso a certos espaços culturais que 

poderiam promover uma aproximação maior com a arte e de modo, particular, a arte 

literária.  

Assim, enfatizamos o lugar que ainda cabe à Literatura e ao ensino da leitura 

literária frente à complexidade das questões demandas pelo nosso tempo, 

principalmente, ao lugar que esta pode ocupar em espaços longínquos onde as 

experiências artísticas elitizam-se, limitando os universos artísticos-literários de grande 

parcela da população. Entendemos que a leitura literária constitui-se em uma 

experiência singular pois, 

 

(...) na leitura e na escritura do texto literário encontramos o senso de 
nós mesmos e da comunidade a que pertencemos. A literatura nos diz  
o que somos e nos incentiva a desejar e a expressar o mundo por nós 
mesmos. E isso se dá porque a literatura é uma experiência a ser 
realizada. No exercício da literatura, podemos ser outros, podemos 
viver como os outros, podemos romper os limites do tempo e do 
espaço de nossa experiência e, ainda assim, sermos nós mesmos .[...] 
A experiência literária não só nos permite saber da vida por meio da 
experiência do outro, como também vivenciar essa experiência  
(SEVERINO 2006, p. 621). 

                                                             
5 Argumento utilizado pelo prefeito municipal quando da desativação da Biblioteca Municipal. 
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A singularidade da experiência artística, de modo particular, da experiência literária 

possibilita a ampliação dos universos habitados, a superação das limitações físicas e intelectuais 

instituídas e a imersão nas brenhas do imaginário. Do lugar onde estamos podemos vislumbrar 

lugares outros, possibilidades de percepção outras que signifiquem nosso estar no 

mundo, provocando-nos, principalmente, pela afetação da nossa humanidade. 

Se, conforme Cândido (2004) a Literatura constitui uma forma de conhecimento 

singular do mundo e dos homens e se a vida de cada um corresponde a um esforço 

persistente de conhecimento, superação e  libertação caberá sempre à Literatura um 

lugar de relevo. 

 Em consonância com Cândido, Cosson (2012) destaca que:  

 

(...) é por possuir essa função maior de tornar o mundo compreensível 

transformando sua materialidade em palavras de cores, odores, 

sabores e formas intensamente humanas que a literatura tem e precisa 

manter um lugar especial nas escolas.(COSSON, 2012, p.12). 

 

Em tempos de instabilidades de diversas ordens que caracterizam a pós-

modernidade, talvez seja este  um bom argumento para reivindicarmos por um lugar 

para a literatura. Um lugar que precisa ser ocupado pela literatura. Não a entendendo 

como arte áurea, imutável e intocável, mas como forma de conhecimento que aproxima-

nos de toda a complexidade inerente à nossa condição humana. Neste mesmo sentido, 

Cândido afirma que: 

 

(...) nas nossas sociedades a literatura tem sido um instrumento 
poderoso.de instrução e educação, entrando nos currículos, sendo 
proposta a cada um como equipamento intelectuaÌ e afetivo. Os 
valores que a sociedade preconiza, ou os que considera prejudiciais, 
estão presentes nas diversas manifestações da ficção, da poesia e da 
ação dramática. A literatura confirma e nega, propõe e denuncia, apóia 
e combate, fornecendo a possibilidade de vivermos dialeticamente os 
problemas. Por isso é indispensável tanto a literatura sancionada 
quanto a literatura proscrita; a que os poderes sugerem e a que nasce 
dos movimentos de negação do estado de coisas predominante ( 
CÂNDIDO, 2012, p.24) 
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Como bem enfatizado por Cândido, a literatura não é uma experiência 

inofensiva, tão somente edificante. A literatura é uma experiência complexa, 

provocadora. Edifica, eleva e, ao mesmo tempo, desmorona, corrompe, transgride, 

rompe com o instituído. Institui outras percepções. Situa-nos no universo e na vida, mas 

também, funda outros universos, inscreve outras possibilidades de vivências, faz o 

inesperado irromper-se. Enfim, permite que nos reaproximemos da nossa natureza 

ontológica que é a humana. 

E sendo humanos estamos inseridos num tempo e num lugar, portanto, 

impregnados das questões que nos circundam, implicados com os outros e com o 

mundo a nossa volta. 

 A função da literatura está ligada à complexidade da sua natureza  ao tempo que  

é uma construção de objetos autônomos como estrutura e significado;  é uma forma de 

expressão, isto é, manifesta emoções e a visão do mundo dos indivíduos e dos grupos; e 

é também uma forma de conhecimento (CÂNDIDO, 2012,p.176). 

E, em conjunto com outros campos de estudo tece realidades outras, de inserção 

e ação do homem no mundo. Pois, assim como a cultura, a literatura é um campo aberto 

à contestação e à reapropriação: 

 
A literatura é pois um sistema vivo de obras, agindo umas sobre as 
outras e sobre os leitores; e só vive na medida em que estes a vivem, 
decifrando-a, aceitando-a, deformando-a. A obra não é produto fixo, 
unívoco ante qualquer público; nem este é passivo, homogêneo, 
registrando uniformemente o seu efeito. São dois termos que atuam 
um sobre o outro, e aos quais se junta o autor, termo inicial desse 
processo de circulação literária, para configurar a realidade da 
literatura atuando no tempo.  
(CÂNDIDO,1997,p.77). 

 

 É neste mesmo sentido que alude Cevasco, 

 
O próprio conceito do que é literatura é repensado, e o cânone, a lista 
das obras consideradas grandes, é ampliado para incluir a produção 
silenciada, de por exemplo, mulheres, negros e homossexuais. Do 
mesmo modo, estudam-se gêneros populares – como as histórias de 
detetives e os romances baratos vendidos em bancas de revista. A 
produção simbólica é estudada em relação à formação sócio-histórica. 
(CEVASCO, 2003,p.114) 
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Dessa forma, os cânones estéticos de produção e recepção são colocados em 

questão. Isto significa que a historicização necessária aos estudos literários está 

implicada com os códigos interpretativos por meio dos quais lemos o texto literário. 

Assim, nenhuma produção e interpretação pode ser desqualificada. 

Há muito que o simples conhecimento ou reconhecimento das letras, da leitura 

da palavra codificada não é suficiente para caracterizar-nos como leitores. É preciso que 

a leitura da palavra esteja impregnada dos sentidos do mundo pois, a palavra lida está 

prenhe do mundo que nos cerca mas também dos mundos que nos habitam, das 

experiências que nos constituem inclusive antes de sermos aptos a decodificar os signos 

linguísticos. A palavra-mundo, a palavra-vida – significada, sentida, vivenciada, 

transcendente.  

Como assinala TODOROV (2012) a literatura é pensamento e conhecimento do 

mundo psíquico e social em que vivemos. 

Pensar o letramento coloca-se ,portanto, como um desafio que nos instiga a 

expandir nossas reflexões teóricas e as manifestações práticas sobre este processo tão 

em voga no momento. Ancorando-nos em Street (1984) compreendemos o letramento 

em termos de práticas concretas e sociais, ou seja, as práticas letradas como produtos da 

cultura, da história e dos discursos. 

Se o conceito de letramento se define enquanto “um conjunto de práticas sociais 

que usam a escrita, enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia, em contextos 

específicos, para objetivos específicos”( KLEIMAN,1995;SOARES,2006) entendemos 

que a admissão de tal conceito para o campo de estudos literários torna-se, assim, 

bastante pertinente. Pois, a criação de espaços significativos de leitura e interação com o 

texto literário promove a ampliação do letramento literário.  Essa ampliação é 

importante por propiciar uma experiência literária crítica e ampla através de um contato 

maior com textos diversos sejam estes canônicos ou não. Segundo Cosson, 

 

(...) o letramento literário é diferente dos outros tipos de letramento 
porque a literatura ocupa um lugar único em relação à linguagem, ou 
seja, cabe à literatura “[...] tornar o mundo compreensível 
transformando a sua materialidade em palavras de cores, odores, 
sabores e formas intensamente humanas” (COSSON, 2012, p. 17). 
 

 

A pesquisa em curso que dá forma a este artigo, inscreve-se, portanto, como um 

desdobramento da temática da leitura literária; como uma possibilidade dos caminhos  

6212

Ana
Pencil



8 
 

que vão tornando-se ou podem tornar-se em letramentos literários. Propomos a 

discussão da leitura literária como possibilidade, dentre outras, do desenvolvimento 

humano e como desafio e compromisso da escola , como uma das formas de garantir 

àqueles que não  tem acesso a outros espaços de aproximação com a arte literária. Para 

tanto, evidenciamos o (não)lugar do letramento literário na prática pedagógica , nas 

propostas curriculares e no próprio espaço político-social do município que fecha a 

biblioteca, demite o bibliotecário e desfaz todo o acervo literário em nome dos 

interesses econômicos. A frase que intitula  a primeira sessão da dissertação : Onde foi 

parar o amor à Literatura? Cadê o amor aos livros? rememora a fala de uma figura 

ilustre da cidade conhecido por todos como mestre Paulo Olinda, um leitor apaixonado 

por livros e Literatura, que durante quarenta anos dedicou-se a cuidar da biblioteca 

municipal como bibliotecário e  foi  afastado do seu ofício porque a prefeitura já não 

tinha condições de manter a ajuda de custo de oitenta reais ao mês. Articulo sua fala - 

desabafo: “ O prefeito não tem amor aos livros, não tem amor à Literatura!” à discussão 

do lugar  ainda não ocupado pela leitura . Seja como forma de conhecimento 

reconhecido, seja como prioridade nas políticas públicas, nas propostas curriculares, nos 

espaços formativos ou na própria instituição escolar. 

 
Arrematando algumas considerações  

 
 

Yunes (2003) ressalta a necessidade de se estabelecerem políticas de leitura de 

natureza comunitária num chamado à responsabilidade da sociedade civil no que se 

refere à questão da leitura. Comungando desse pensamento de Yunes - do compromisso 

que temos como articuladores de políticas de leitura – nosso olhar direciona-se para a 

significação das práticas de leitura literária desenvolvidas nos espaços formativos locais 

a partir da implementação deste projeto institucional de leitura ( O PIL) e suas 

significações/repercussões no contexto do ensino fundamental do município de 

Pindobaçu. 

Algumas mudanças perceptíveis talvez já apresentam-se como consequências 

significativas das ações desenvolvidas no PIL tais como: o  aumento da retirada de 

livros na biblioteca das escola e das salas de aulas  (observada por meio dos controles de 

registros de empréstimos) ; o comportamento leitor que o grupo de coordenadores, 

professores e alunos  vai adquirindo demostrado nos resultados crescentes que se tem a 
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cada ano no âmbito das aprendizagens que envolvem leitura e nas indicações e 

circulação de livros entre professores, alunos, pais e funcionários da escola. 

Uma hipótese que se esboça é a de que projetos como o PIL podem se constituir 

em propostas significativas para fomentar experiências de leitura literária que 

contribuam com  a formação humana, ampliam a vivência do prazer e da emoção entre 

os leitores e possibilitam o acesso a uma gama de conhecimentos. Nesse processo de 

formação, a partir da experiência leitora, compreendemos que a leitura da palavra nos 

devolve a capacidade de ler o mundo conforme assinala Freire (2009). Entendemos que 

as práticas de leitura podem fomentar a constituição de leitores, fundar outros mundos, 

instigar a criticidade e promover educação estética. 
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